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RESUMO
Essa pesquisa busca compreender, numa perspectiva fenomenológica, a
relação entre professora e alunas em uma escola no sistema prisional da
cidade de São João del- Rei – MG. Trata-se da Escola Estadual Detetive Marco
Antônio de Souza na unidade de Associação de Proteção e Assistência ao
Condenado – APAC -feminina. Tal relação é interpretada a partir do conceito
de Cuidado (Sorge) apresentado no livro Ser e Tempo (1927), principal obra do
fenomenólogo alemão Martin Heidegger (1989 – 1976). Para tanto, organizei
este trabalho em quatro capítulos. No primeiro, apresento a interpretação do
Cuidado; descrevo a compreensão que o filósofo tem do Ser, Presença
(Dasein), Mundo e Ser-no-mundo, noções fundamentais para compreensão do
Cuidado (Sorge). No segundo capítulo, exponho os caminhos da pesquisa, os
percursos e recursos metodológicos apresentados a partir de uma perspectiva
fenomenológica. No terceiro descrevo o ambiente dessa pesquisa: o sistema
carcerário brasileiro, a APAC de uma forma geral, a Escola na prisão de São
João del-Rei, o espaço físico da APAC -feminina e os sujeitos que habitam
esse ambiente: a direção e os professores. Por fim, no quarto capítulo, foco na
relação da professora com suas alunas, das alunas umas com as outras e
todas com o ambiente em que estão; apresento e busco interpretar os
resultados das observações-participativas à luz do conceito de Cuidado.
Segundo Heidegger, existir no mundo é cuida de si, dos outros e do mundo no
qual habitamos. Neste sentido, conclui nesta trajetória investigativa, que a
educação na dimensão do Cuidado é uma das maneiras de humanizar a vida
entre as grades.
Palavras-chave: Cuidado. Educação no cárcere. Relação professora e alunas.

ABSTRACT

This research aims to comprehend, in a phenomenological perspective, the
relation between a teacher and her students in a school of the prison system in
the city of São João del-Rei – MG. The institution is the State School Marco
Antonio de Souza, in the female unity of Association of Protection and
Assistance to the Convict – APAC. The aforementioned relation is interpreted
within the concept of Care (Sorge) presented in the book Being and Time
(1927), the main work by the German phenomenologist Martin Heidegger (1989
– 1976). Therefore, I have organized this research in four chapters. In the first
one, I present the interpretation of Care; then I describe the philosopher‟s
comprehension of Being, Presence (Dasein), World, and Being-in-the-world, as
well as fundamental notions to the comprehension of Care (Sorge). In the
second chapter, I expose the paths for the research, the routes and
methodological resources presented from a phenomenological perspective. In
the third chapter, I describe the environment for this research: the Brazilian
prison system, the APAC in general terms, the school inside the prison of São
João del-Rei, the physical space of the female APAC unity, and the subjects
who live in this environment: the staff and the teachers. Lastly, in the fourth
chapter, I focus in the relation between the teacher and her students, as well as
the relation of the students among themselves and with the environment where
they are; I then present and look for interpreting the results of the participatory
observations enlightened by the concept of Care.

Keywords: Care. Education in prison. Relation between teacher and students.
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CAMINHO INICIAL

Meu objetivo neste trabalho foi compreender a relação entre professora e
alunas em uma escola na prisão do munícipio de São João del-Rei, Minas
Gerais, mais especificamente na Escola Detetive Marco Antônio de Souza,
alocada na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados- APAC
feminina, à luz do conceito de Cuidado (Sorge) proposto pelo fenomenólogo
alemão Martin Heidegger (1889-1976).
Meu primeiro contato com a filosofia heideggeriana foi em 2005, durante minha
passagem pelo grupo Programa de Educação Tutorial- PET, quando fazia
graduação em Filosofia na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
Apaixonei-me, de imediato, pelas pesquisas em Heidegger, dentre essas,
pesquisei a Linguagem Cotidiana, que, posteriormente, fora tema do meu
trabalho de conclusão de curso, no final de 2009.
Concluindo o curso, voltei para minha cidade natal, São Tiago, onde me
dediquei

à

prática

do

artesanato,

ministrando

oficinas

de

origami

voluntariamente e em eventos como o Inverno Cultural da UFSJ.
Em 2011 surgiu a oportunidade de trabalhar como professora de Filosofia
substituta na escola do Sistema prisional de São João del-Rei. Inicialmente tive
receio, já que nunca tinha ouvido falar em educação escolar no cárcere.
Naquela ocasião o cargo era designado para trabalhar com os três anos do
ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos -EJA, nas quatro
unidades da Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza: Mambengo
(presídio-regime fechado), Albergado (regime aberto), APACs masculina e
feminina (modelo alternativo de prisão).
Tenho uma lembrança viva do agente penitenciário trancando a cela onde
aconteciam as aulas, comigo e os alunos detentos dentro. Uma sensação de
medo e angústia, de não saber o que fazer, além do esforço para não deixar
transparecer o medo, já que eu era a professora daquelas pessoas. Com o
passar do tempo a sensação de medo foi desaparecendo, uma vez que esse
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sentimento era relativo ao desconhecido. Eu nunca tinha sequer passado
próximo a um presídio.
Também não tinha muita vivência com sala de aula, assim, minha primeira
experiência docente foi no cárcere; minha vivência de sala de aula começou
por detrás das grades. O trabalho de substituição do professor efetivo
terminou, mas ele abandonou as aulas, o que me permitiu continuar na escola
durante o ano letivo de 2012. Este período foi de muita entrega e dedicação.
Realizei alguns projetos em parceria com a professora de Sociologia, Gabriela
Sacramento. Dentre eles, um sobre Sustentabilidade envolvendo toda escola:
convidamos palestrantes, fizemos debates, estudos, sessões de cinema e
trabalhos teóricos e artesanais com os alunos sobre a temática. Recebemos
uma homenagem da direção e dos alunos por tal iniciativa. Além disso,
fazíamos, com frequência, encontros de Cinema e Filosofia: assistíamos a um
filme relacionado ao tema do encontro, discutíamos, e os alunos se
expressavam através de textos, desenhos, poesias e músicas. Com isso, a
cada dia me adentrava mais naquele espaço e as alunas e alunos se
aproximavam cada vez mais de mim e da Filosofia.
No início eles demonstraram resistência com as leituras e discussões
filosóficas, pois não conheciam a disciplina e tinham dificuldades com a leitura.
Comecei levando temas relacionados com o ambiente em que eles viviam, com
paciência e vontade de fazer filosofia naquele espaço e, quem sabe, repensar
a minha maneira e a deles de ver e habitar o mundo. Eles percebiam minha
força de vontade e coragem para fazer o que fosse possível e eu percebia que
eles também se encorajaram: Liam os textos, escreviam textos ótimos,
fazíamos círculos de leitura, debates, jogos, sem falar nos desenhos, era cada
um mais criativo que o outro. Essas atividades tornavam aquele espaço feio
da cela de aula em um espaço lúdico e bonito, como diz Onofre (2011):
Quaisquer que sejam os papéis possíveis apontados para a
escola – preencher o tempo, distrair a mente, sair da cela,
conquistar benefícios jurídicos, aprender a ler, escrever e fazer
contas, ser aprovado nas provas –, ela é percebida pelos
alunos como algo positivo dentro da penitenciária. É um lugar
onde vivem experiências numa situação de interação, em que
existe a possibilidade de respeito mútuo, de troca e
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cooperação, o que contribui para que a pena possa ser vivida
de maneira mais humana (p. 286).

Ouvia muitas vezes: "mas seus alunos dão conta do conteúdo?" Certo dia
mostrei os modelos das minhas avaliações para determinados colegas
professores de escola regular, ficaram surpresos! Nunca subestimei os alunos,
não levava o pouco, apresentava sempre mais, e eles conseguiam. Hoje sinto
saudade quando releio os textos e as homenagens. A vontade de lutar pela
valorização do ensino escolar nas prisões continua, e mais ainda, pela
valorização de todos aqueles que se encontram em situação de descuido pela
sociedade.
Diante dessa entrega, veio-me à tona a noção de Cuidado (Sorge).
Visualizando na experiência a filosofia heideggeriana estudada nas pesquisas
do Grupo PET tive vontade de estudar mais sobre aquele ambiente que tanto
me ensinou e instigou. Uma das percepções que tive é que a escola no cárcere
era um espaço de liberdade e humanidade para quem estava privado desta e,
muitas vezes, de tratamento humanizado. Muitos detentos nem família tinham
mais e o carinho e respeito que recebiam vinham de nós, professores. O
cuidado que tínhamos com eles era retribuído. Os professores também eram
cuidados pelas detentas e detentos. Em meio a todas as mazelas que fazem
parte do espaço prisional, esse cuidado vinha à tona.
Simultaneamente ao trabalho docente na escola na prisão, cursei a disciplina
optativa "Tópicos especiais de Filosofia da Educação", oferecida pelos
professores Gilberto Aparecido Daminiano e Wanderley Cardoso de Oliveira
(meu atual orientador), do programa de Mestrado em Educação da UFSJ. Em
2014 submeti uma proposta de pesquisa ao processo seletivo do Programa de
Mestrado.
Partindo dessa trajetória, agora retorno à educação no cárcere, não como
professora, mas como uma pesquisadora que quer compreender aquela
relação de cuidado que vivenciou e, com isso, de alguma maneira, contribuir
para a humanização da vida no cárcere por meio da escola.
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O conceito de Cuidado se sustenta no pensamento filosófico de Heidegger.
Mas qual a relação entre o Filósofo do cuidado e a Educação?
Martins Heidegger nasceu em 26 de setembro de 1889, no interior da
Alemanha. De família religiosa e com poucos recursos, teve seus estudos
custeados pelos padres e, inicialmente, quis ser padre. Em 1909 iniciou os
estudos em teologia na Universidade de Freiburg e, posteriormente, filosofia na
mesma Universidade. Foi discípulo de Edmund Husserl (1859-1893), o pai da
fenomenologia. Professor da Universidade de Freiburg e reitor dessa
universidade (1933-1934). Sua principal obra é Ser e Tempo. Faleceu em
1976.
Heidegger, segundo Mertens (2008), não tematiza diretamente a educação em
sua filosofia, ela não é o seu foco, mas sim a questão da recolocação do
sentido do Ser1. No entanto, o que buscaremos nesta pesquisa é a
aproximação de sua filosofia com a educação.
Contudo, por mais que seus conceitos não englobem diretamente filosofia e
educação, esteve boa parte de sua existência entrelaçado a esta. Lecionou
Filosofia, foi reitor, desenvolveu projetos, escreveu preleções de textos
didáticos, entre outros, dedicando boa parte de sua vida à atividade docente.
Isso não o torna um filósofo da Educação. Mas, sem dúvida, é um filósofo que
contribui para pensarmos a educação. Nesse sentido, não busco, em
Heidegger, uma Filosofia da Educação, mas, através de uma perspectiva
fenomenológica, busco conceitos que nos permitam pensar questões da
educação a partir de uma perspectiva filosófica.
Para tanto, organizei esta dissertação da seguinte forma: na primeira seção,
apresento a interpretação do Cuidado; descrevo a compreensão que o Filósofo
tem por Ser, Presença (Dasein), mundo e Ser-no-mundo, conceitos que se
mostram fundamentais para a compreensão do Cuidado (Sorge). Na segunda
seção constam os caminhos da pesquisa, os percursos e recursos
metodológicos apresentados a partir de uma perspectiva fenomenológica. Na
terceira seção descrevo o ambiente desta pesquisa: o sistema carcerário
1

O termo Ser, quando se referir ao conceito heideggeriano, será grafado sempre com letra maiúscula.
Assim como, os termos: Presença e Ente.
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brasileiro, a APAC de uma forma geral, a Escola na prisão de São João delRei, o espaço físico da APAC -feminina e os sujeitos que fazem parte desse
ambiente:

a direção e os professores. Na quarta seção, apresento as

interpretações fenomenológicas acerca da dimensão do Cuidado na relação
entre professora e alunas em espaço de encarceramento.
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INTERPRETAÇÃO DO CUIDADO NA PERSPECTIVA HEIDEGGERIANA

O conceito de cuidado (Sorge) é tecido pelo filósofo alemão Martin Heidegger
em sua obra Ser e Tempo (Sein und Zeit), publicada pela primeira vez em
1927. Essa é a obra mais relevante do filósofo e, inicialmente, foi projetada em
duas partes.
É no primeiro momento2 da filosofia heideggeriana que foco minhas
considerações, pois é nesse momento que Heidegger traz à luz as questões
sobre a nossa existência e o Cuidado com ela. E, apesar de o projeto de Ser e
Tempo permanecer incompleto, as questões expostas nessa obra não foram
abandonadas, mas permanecem ecoando em todo o transcurso posterior
empreendido pelo pensamento de Heidegger. Assim, todos os caminhos
filosóficos deste pensador passam por Ser e Tempo.

Um estudo sobre a

filosofia heideggeriana terá sempre que iniciar e retornar a essa obra.
Pois bem, em Ser e Tempo, Heidegger tem como objetivo a busca pela
questão sobre o sentido de Ser. Perguntar por essa questão é perguntar por
nós mesmos na relação que estabelecemos com o Ser. Tal relação é analisada
pelo filosofo através da existência. Assim, antes de analisar propriamente o
2

Ser e Tempo, inicialmente, foi projetado em duas partes. Contudo, este projeto inicial foi abandonado
por Heidegger. A primeira parte trata especificamente da interpretação da existência humana, a
presença (Dasein), através da temporalidade como horizonte transcendental da questão do Ser. A
segunda parte trata da crítica e destruição da ontologia tradicional, contudo, ela não foi levada adiante.
Essa decisão de “abandonar” o projeto inicial está implicada na própria constituição do Ser, que, ao
longo da analítica existencial empreendida por Heidegger, mostrou-se como um fenômeno que não
pode ser tratado desde a perspectiva da linguagem tradicional (a mesma da metafísica). Essa descoberta
influenciou diretamente o estilo dos escritos de Heidegger, posteriores a Ser e Tempo.
Sendo assim, o motivo dessa não continuidade da obra, não significa que Heidegger foi incapaz de
cumprir seu propósito, mas sim que houve uma “virada” no modo como apresentava seu pensamento.
Essa ‘“virada” dividiu seu pensamento em dois momentos. O primeiro é marcado por Ser e Tempo, no
qual busca o sentido do Ser a partir de uma analítica da existência (na qual a existência se revela como a
própria essência da presença); já o segundo é marcado pelos escritos posteriores a Ser e Tempo, nos
quais Heidegger continua com a busca pelo sentido do Ser, retornando aos poetas (Hölderlin, Trakl) e
pensadores originais (aos Pré- socráticos), recolocando a questão do sentido do Ser a partir do caráter
poético da linguagem. A diferença entre esses dois momentos está no modo como o filósofo alemão
conduziu a elaboração da sua questão fundamental. Ou seja: no primeiro momento, ele elabora a
questão sobre o sentido do Ser, interrogando o ente, ou seja, a presença; no segundo momento, o
filósofo elabora a mesma questão, contudo, questionando diretamente o próprio Ser, não mais
interpondo a presença como mediadora desse questionamento. Dessa forma, mais do que o sentido do
Ser (Sentido compreendido como aquilo desde onde encontrasse assentada a compreensão de uma
coisa e que para Heidegger não é senão a própria presença), Heidegger busca a verdade do Ser, isto é,
compreendido desde o seu próprio acontecimento.
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Cuidado, busco compreender a questão da Presença3 e de que modo essa
compreensão se relaciona com o Cuidado. Ou, numa interpretação
heideggeriana: o homem pertence ao Cuidado enquanto viver. Compreender a
dimensão imediata desse pertencimento é o que aqui nos interessa.

1.1 A questão sobre o sentido do Ser e da Presença

Busco aqui, compreender porquê e como Heidegger recoloca a questão sobre
o sentido do Ser em sua obra Ser e Tempo e como a partir desta, ele elege um
Ente4 privilegiado a ser interrogado. Ente que é designado por Heidegger de
presença (DASEIN) e que é o próprio homem, à medida que tem, em sua
existência, a possibilidade de indagar pelo Ser. Contudo, este Ente privilegiado,
de imediato e sempre, lida com as coisas em um mundo mais próximo,
nomeado de mundo circundante (Umwelt).
Segundo Heidegger, é preciso recolocar a questão sobre o sentido do Ser, pois
ela se encontrava envolta em alguns preconceitos herdados da tradição
metafísica inaugurada por Platão e Aristóteles. Essa tradição lançou o Ser no
esquecimento ao esbarrar na dificuldade de se estabelecer um discurso
definitivo sobre ele, tratando-o como um conceito universal, indefinível e
evidente.
O primeiro preconceito da tradição filosófica foi o de conceber o conceito de
Ser como o mais universal: em tudo que se fala ou se compreende do Ente, já
sempre se pressupõe o Ser. O Ser estaria presente em tudo o que é,
conferindo-lhe, portanto, um caráter universal. Universalidade que, segundo
3

Nesse estudo usamos a tradução de Dasein por Presença feita por Marcia Sá Cavalcante Schuback.
Segundo ela: “A palavra Dasein passa a ser usada na língua alemã no século XVIII como tradução da
palavra latina praesentia. Logo em seguida passa também ao termo existentia, sendo por isso
comumente usada no alemão moderno na acepção de existência. Em Ser e Tempo, traduz-se, em geral,
para as línguas neolatinas pela expressão “ser-aí”, être-lá, esser-ci,etc.” A tradutora optou pela tradução
de Dasein por presença para não cair na separação metafísica de essência e existência e não optou
pelas tradições neolatinas, pois, “ser-aí” dá a ideia de uma localização estática. A “Presença não é
sinônimo de existência e nem de homem”, é o próprio processo de constituição do homem, é nela que
construímos nossa existência no mundo. (SCHUBACK, p. 577, 2009)
4
Ente na linguagem filosófica é tudo aquilo que é, é tudo que determinamos de alguma
maneira.
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Heidegger, não é a do gênero, mas é aquela que se verificaria no próprio darse das coisas no mundo. Dessa forma, essa universalidade do Ser
transcenderia a do gênero. No entanto, essa universalidade não significa que
ele seja algo transparente. Ao contrário, para o filósofo, é justamente o caráter
dessa universalidade que o torna obscuro necessitando, por isso, de um
melhor esclarecimento.
Essa universalidade revela o segundo preconceito a respeito do conceito de
Ser, o de que ele é um conceito indefinível. Isso porque a universalidade desse
conceito levou a tradição filosófica a defini-lo a partir do ente, isto é, buscá-lo a
partir de uma determinação qualquer. Mas, para Heidegger, apesar do Ser se
determinar na relação com os Entes, ele (o Ser) não é um Ente. Por isso, não
se pode ir ao encontro do Ser a partir de sua determinação, pois, desse modo,
nos afastamos de uma compreensão maior sobre o seu sentido. Isso porque o
caráter de determinação é próprio dos Entes e não do Ser. O Ser seria o puro
indeterminado, o que significa, segundo o filósofo, que é necessário um
questionamento sobre o Ser tentando compreendê-lo na sua diferença com o
Ente.
O último preconceito é aquele pelo qual o Ser seria evidente por si mesmo.
Isso se verifica porque ao pensar, ou se referir a qualquer Ente, tem-se sempre
uma pré-compreensão acerca do Ser. Dessa maneira, qualquer tipo de
questionamento a seu respeito se tornaria desnecessário. Contudo, o que se
deve por em questão é exatamente o sentido dessa pré-compreensão que nós,
em nossa existência, sempre possuímos do Ser, por sempre estarmos em
uma contínua lida cotidiana com o Ser e o sentido.
A questão do esquecimento do Ser pela tradição metafísica sempre esteve
presente no coração da filosofia de Heidegger. Segundo ele, tal tradição
fundava a verdade do Ente no Ser, esquecendo-se da verdade do Ser
compreendido nele mesmo. Ou melhor, esquecendo-se da diferença entre Ser
e Ente. Como afirma: “Ser é sempre ser de um ente” (HEIDEGGER, 1988, p.
44), mas o Ser não é um Ente. O Ser foi tomado pela tradição desde o Ente, foi
determinado onticamente (referente ao ente) como o fundamento, como o Ser
do ente. Quando Platão se perguntou pelo Ser, interpretou-o como ideia,
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Aristóteles como energia, Hegel como Absoluto, etc. Tais respostas fugiram do
Ser, pois o próprio acabou sendo determinado como isso ou aquilo (ideia,
energia, absoluto, Deus, etc.), sendo que o Ser não cabe em nenhum tipo de
determinação. Esses modos de representá-lo seriam apenas configurações
epocais desse Ser, ou seja, o modo como ele, ao longo da sua história (a
metafísica), se desvelou como o fundamento do Ente, retraindo-se nesse
mesmo desvelamento.
A distinção entre Ser e Ente é o que a metafísica não elaborou como questão.
No entanto, dizer que os pensadores da tradição metafísica se esqueceram de
traçar a questão da diferença entre Ser e Ente não significa dizer que ela (a
tradição) foi incapaz de pensá-la. Segundo Heidegger, se o Ser foi deixado de
lado por tal tradição, foi porque é próprio dele se retrair.
Assim, pensar a diferença é refletir sobre o próprio acontecimento em que o
Ser vela a si mesmo ao se mostrar como fundamento do Ente. Pensar a
diferença entre Ser e Ente é buscar pelo Ser a partir de sua distinção em
relação ao Ente, é pensar a própria natureza desse retraimento.
Assim compreendido, apesar do Ser sempre ser o Ser de um Ente, ele não é
um Ente, podemos recolocar a questão do sentido do Ser. Para isso,
Heidegger (1988, p. 40) a coloca se orientando pela própria questão,
identificando os elementos que a constituem:
Todo questionar é um buscar. Toda busca retira do que se
busca a sua direção prévia. Questionar é buscar
cientificamente o ente naquilo que ele é e como ele é. A busca
ciente pode transformar-se em “investigação” se o que se
questiona for determinado de maneira libertadora. O
questionar enquanto “questionar acerca de alguma coisa”
possui um questionado. Todo questionar acerca de... é, de
algum modo, um interrogar sobre... Além do questionado,
pertence ao questionar um interrogado. Na questão
investigadora, isto é, na questão especificamente teórica,
deve-se determinar e chegar a conceber o questionado. No
questionado reside, pois o perguntado, enquanto o que
propriamente se intenciona, aquilo em que o questionamento
alcança sua meta. Como atitude de um ente que questiona, o
questionar possui em si mesmo um modo próprio de ser.
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Assim, na questão da elaboração do conceito de Ser, nossa busca é pelo
sentido do Ser, ele é o questionado dessa questão. Como o Ser é o que
fundamenta o Ente, e ele (Ser) só nos vem ao encontro através do Ente, pois
Ser é sempre Ser de um Ente, o interrogado desta questão será o Ente. Dessa
forma, perguntar pelo Ser é interrogar o ente em seu Ser. Mas, então, qual será
aqui o ente interrogado? Há algum ente que se diferencia dos demais?
O ente interrogado será aquele que responde sobre o sentido do Ser, sendo,
aquele que visualiza, compreende e escolhe, ou melhor, um ente questionador.
Esse Ente somos nós mesmos, que temos em nosso Ser a possibilidade de
indagar pelo nosso próprio Ser, à medida que nos relacionamos com ele.
Dessa forma, elaborar a questão do Ser é desvelar um Ente que questiona seu
Ser: a Presença (DASEIN). Desse modo, na elaboração sobre o sentido do Ser
se faz necessária a explicação do Ente: Presença. Heidegger a elege como
um Ente privilegiado, pois: “A presença não é um ente que ocorre entre os
outros entes. Ao contrário, ele se distingue onticamente pelo privilégio de em
seu ser, isto é, sendo, está em jogo seu próprio ser” (HEIDEGGER, 1988, p.
48).
Isto é, a Presença sendo, se relaciona com o Ser, ela se compreende em seu
Ser. Ela é o único Ente lançado no mundo que possui a possibilidade de
indagar pelo Ser que constitui, quer a si mesma, quer o mundo no qual se acha
lançada. A Presença somos nós, humanos, pensados a partir da nossa relação
com o Ser, as coisas, os outros e com o nosso próprio Ser. Isso esclarece o
uso da terminologia Presença, e não o de homem, para designar o Ente
privilegiado, uma vez que, o termo homem nos leva à compreensão do estudo
tradicional desse Ente como se ele já estivesse pronto, com uma essência
definida e separada do mundo. A Presença, ao contrário, ganha seu Ser em
ato de Ser, ela não está pronta, seu Ser não se encontra previamente definido
em relação a sua existência concreta e cotidiana. A Presença, pelo contrário,
tem que se realizar o tempo todo. Por exemplo: um pintor só ganha seu Serpintor no ato de pintar. Ele só é pintor pintando, e não por suas obras estarem
nas galerias mais importantes do mundo e serem avaliadas por preços
inestimáveis.
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Desta forma, somos sempre um projeto. Ou seja, estamos em um continuo
projetar-se nas possibilidades de Ser no mundo, e sempre nos relacionando
desta ou daquela maneira com o nosso modo de Ser, com o Ser dos outros
(que possuem o modo de Ser da Presença) e com o Ser das coisas que nos
vem ao encontro no mundo. Assim:
A „essência‟ deste ente está em ter de ser. A quididade
(essentia) deste ente, na medida em que dela se possa falar,
há de ser concebida a partir de seu ser (existência)
(HEIDEGGER, 1988, p.85).

Ou seja, para Martin Heidegger, a essência da Presença está em sua
existência. Para ele, não se pode separar a existência da essência (o Ser do
Sendo). Essa estrutura da essência da Presença ser a sua existência traduz a
constituição

fundamental

Ser-no-mundo

(in-der-Welt-sein).

A

própria

composição da expressão Ser-no-mundo já revela um fenômeno de unidade.
Mas, o que se compreende pela expressão in-Sein?
A terminologia alemã in-Sein tem o significado de Sein in: Ser- em. O que
imediatamente tendemos a compreender que estamos no mundo da mesma
maneira como compreendemos, por exemplo, que o “vinho está na taça”. Ou
melhor, temos como o modo mais imediato de interpretar o Ser-em como um
estar dentro de algo, um estar em algum lugar no espaço. Esses Entes que
simplesmente estão “dentro” do mundo, segundo Heidegger, têm o modo de
Ser do que é simplesmente dado. São os Entes que não possuem o modo da
Presença: são os instrumentos com os quais lidamos cotidianamente, o vinho,
a taça, a tinta, o giz, a escola, enfim, são todos os Entes que se dão
simplesmente dentro do mundo e que não possuem a possibilidade de
indagarem sobre o seu Ser. Por isso a expressão Ser-em se refere somente ao
Ente que tem o modo de Ser da Presença:
O ser-em, ao contrário, significa uma constituição de ser da
presença e é um existencial. Com ele, portanto, não se pode
pensar no ser simplesmente dado de uma coisa corpórea (o
corpo vivo do humano) “dentro de” um ente simplesmente dado
(HEIDEGGER, 1988, p.100).
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Portanto, o Ser-em, ao se reportar à expressão Ser-no-mundo, não tem um
sentido espacial de uma coisa dentro da outra. Pode-se derivar o termo alemão
in de innan, que significa habitar, morar. O que nos permite dizer que a
Presença habita no mundo, que ele lhe é familiar, ou ainda ela se reconhece
junto ao mundo. Mas estar junto ao mundo não significa estar num conjunto de
coisas, e sim no sentido que a Presença realiza suas possibilidades de Ser isto
ou aquilo junto ao mundo.
Ou seja, mundo e homem não se separam, um não é sem o outro – uma vez
que, o fenômeno do mundo é que revela as possibilidades de Ser, próprias do
homem. No entanto, para sermos, temos que realizar estas possibilidades de
Ser a todo segundo. Como vimos, não estamos prontos (como uma essência
definida), estamos sempre nos constituindo a partir das relações que
estabelecemos com os outros, com as coisas e com nós mesmos.
Dito isso, uma análise existencial do humano será, ao mesmo tempo, um
estudo da própria questão do Ser, pois, como vimos, esse Ente tem como
característica relacionar-se com o seu Ser, e com o Ser dos demais Entes. A
Presença/humano se mostrou como o Ente que deve ser trabalhado em seu
Ser para que o questionamento do Ser venha à luz.
A Presença é, primeiramente, analisada por Heidegger em Ser e Tempo no
seu modo de Ser mais próximo: o cotidiano, pois ela realiza suas
possibilidades de Ser no cotidiano. Sendo assim, uma pesquisa sobre a
relação entre professora e alunas da APAC pede um estudo/visualização do
cotidiano desde e onde essa relação acontece: a escola, pois, segundo
Heidegger, a estrutura do humano está a priori na sua cotidianidade, na nossa
lida do dia a dia, no mundo das ocupações que, terminologicamente, é
nomeado pelo pensador como “mundo circundante” (Umwelt).
A expressão heideggeriana “mundo circundante” não tem nenhum sentido
espacial. É compreendida por Heidegger como o mundo mais próximo do
humano no cotidiano. Como é esse mundo mais próximo?
Para ele, nós, enquanto existentes, estamos sempre lançados no mundo que
se mostra, de imediato, nas relações que estabelecemos com os outros, com
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as coisas e com o nosso próprio Ser (ou seja, estamos sempre nos
relacionando com as nossas possibilidades de Ser). Mundo nos reporta assim
para isso que nós mesmos somos. Desde essa perspectiva, o mundo se
mostra tão familiar que somos tomados pela ilusão de que ele já está pronto e
acabado. Isto é, temos a ilusão de que as coisas já estão determinadas
(prontas), como se já soubéssemos o que as coisas são, mas o que temos é
uma pré-compreensão acerca das coisas. É essa pré-compreensão que guia
as nossas ações cotidianas, nos revelando o mundo como um “mundo
circundante“. Este é o mundo que se revela na ocupação (no uso e manuseio
dos instrumentos e na lida com os outros que aí, nessa circunstância, nos vêm
ao encontro). Nós, enquanto existentes, estamos sempre projetados nesse
mundo circundante, sempre nos ocupando.
No entanto, o mundo considerado nele mesmo, segundo o filósofo, não é a
soma de todos os viventes e coisas, tampouco é um espaço físico onde todas
as coisas se encontram “amontoadas”. Mundo é tão somente um horizonte de
significância, no qual a existência está sempre se projetando.
Sendo assim, é a partir desse horizonte que alunas e professor(a) descobrem
os significados do seu Ser e do Ser das coisas que lhe vem ao encontro desde
esse mesmo horizonte. Os significados dos instrumentos, das coisas que
usamos e manuseamos cotidianamente na nossa ocupação junto a esse
mundo no qual nós no projetamos, se revelam a partir do uso que fazemos
deles.
Para realizar tal tarefa, Heidegger propõe descrever o “mundo” como
fenômeno, partindo de tudo o que se dá nele: plantas, animais, homens, para
assim, visualizarmos o que aparece como “Ente” dentro do mundo. Essa tarefa
é ôntica, ou seja, ela fica centrada nos Entes já determinados. No entanto, o
que buscamos é a estrutura ontológica, é o Ser, buscamos uma exposição
fenomenológica do mundo, revelando o Ser dos Entes que se dão dentro do
mundo.
No âmbito dessa exposição fenomenológica acerca do Ser dos Entes, o Ente
que será explicitado é aquele que se revela na ocupação do mundo
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circundante e é produzido no mundo. Nós, humanos, já estamos desde sempre
nesse modo de lidar da ocupação cotidiana.
Heidegger determina esse Ente com o termo “instrumento”. Instrumento é todo
Ente que utilizamos no desempenho de uma ocupação. Dessa maneira, o
instrumento ganha o seu Ser no desempenho mesmo dessa ocupação –
impondo-se uma diferença radical entre essa concepção de instrumento e a de
coisa

(Res).

Isto

porque

“rigorosamente,

um

instrumento

nunca

é”

(HEIDEGGER, 1988, p.110). Ou seja, é o uso instrumental (o manuseio, a
serventia...) que faz com que um instrumento seja o que é. Por exemplo, os
instrumentos que se descobrem na ocupação de lecionar: os livros, o giz, o
datashow, o quadro, entre outros, nunca se revelam por si mesmos, e sim num
conjunto de coisas que constituem o mundo da sala de aula. O único modo do
instrumento se revelar originalmente é quando a ação já se apropriou do
instrumento sem saber da sua característica instrumental. Como na dimensão
da ação de um artista: o pintor, na sua ocupação cotidiana, tem que observar e
estudar os diferentes tipos de composição, de incidência de luz e sombra sobre
as cores, de forma a descobrir qual o melhor jogo (luz/sombra) que, por
exemplo, poderia traduzir em volumes a forma por ele almejada. Quanto mais
ele exercita o seu olhar, sem pensar no que é a sombra ou a luz, sem pensar
nessa ou naquela técnica de pintar, mas simplesmente se deixando absorver
pelo próprio dar-se da luz e da sombra sobre as cores; enfim, quanto mais ele
se “concentra” no “uso e manuseio” do instrumento: dos pinceis, das tintas, da
luz e da sombra, usado em sua ocupação, mais ele sabe usá-los, mais próprio
se torna o relacionamento com esses instrumentos. O próprio pintar é que
revela o “manuseio” próprio do pincel, da paleta, das tintas. Esse modo de Ser
do instrumento que se mostra por si próprio é designado por Heidegger como
manualidade.
Portanto, uma compreensão teórica acerca das coisas necessita de uma
compreensão da manualidade. Esse modo de lidar com os instrumentos “no
uso e manuseio” tem uma visão própria na ocupação que abarca o conjunto (os
utensílios). Esta é uma pré-compreensão do todo instrumental, isto é, ao pintar
um quadro, o pintor já pré-compreende qual é a finalidade das tintas, dos
pinceis, da paleta, da tela, etc. Quando o pintor entra em seu atelier todas
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essas

coisas

(esses

instrumentos)

se

descobrem

numa

relação

de

remetimento; ou seja: ele não compreende isoladamente o que são as tintas,
os pinceis, a tela, mas todas essas coisas se descobrem em seu ser-para (para
isto ou para aquilo), numa relação contínua de remissões. O ser-para das
tintas, é para produzir a cor e os volumes, na sua relação direta com o ser-para
dos pinceis, que se descobrem como aquilo que deverá ser utilizado para
pintar; como também é nessa mesma conjuntura que o homem se descobre
em seu Ser pintor e os outros homens se descobrem em suas diferentes
determinações de Ser (Ser marchand enquanto aquele que deverá vender e
promover o trabalho do pintor ou Ser curador enquanto aquele que deverá
cuidar da organização das exposições).
Tal teia de remetimentos, na qual se descobre o todo instrumental e onde
igualmente se descobre o Ser da Presença e dos demais Entes que possuem o
mesmo modo de Ser que o seu, Heidegger dá o nome de conjuntura. Por sua
vez, a visão que nos possibilita identificar essa conjuntura e que nos guia em
nossa ocupação com os instrumentos é chamado de circunvisão (Umsicht).
Esta traduz o modo como somos guiados em nossas ocupações. É através da
circunvisão que temos uma visão do conjunto que abrange o material, o
usuário, o uso e a obra. Contudo, a circunvisão não nos permite compreender
como se dá o “enraizamento” ontológico do manual (que é tudo aquilo que se
descobre no ato de usar e manusear. É desde o manual que se descobre o
significado dos instrumentos que utilizamos em nossas ocupações cotidianas).
Ela (a circunvisão) só nos permite compreender (ver) a teia de remissões,
desde a qual se torna possível usar o instrumento.
Desse modo, [...] “manualidade é a determinação categorial dos entes tal como
são em si“ (HEIDEGGER, 1988, p.114). Como vimos o Ser-no-mundo é o
modo mais imediato de lidar junto às coisas que nos vem ao encontro no
mundo (no uso e manuseio). Esse só esclarece o que é simplesmente dado, a
partir do que está à mão na ocupação, isto é, através da manualidade. Assim, a
manualidade está baseada em algo (Ser) simplesmente dado, nos Seres
intramundanos.
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Nessa interpretação do Ser dos Entes que vêm ao encontro no mundo
circundante (Entes intramundanos) temos a possibilidade de ver o fenômeno
do mundo, uma vez que o todo instrumental, analisado acima, se mostra como
um conjunto (conjuntura) já pré-compreendido através da circunvisão. Segundo
Heidegger, nesse conjunto anuncia-se o mundo.
Dessa maneira, o mundo já se abriu para nós, devido ao fato do manual ter se
tornado acessível (à mão). Pela circunvisão o mundo já se abriu na ocupação e
nesta, a partir das relações que o homem estabelece com o todo instrumental,
o mundo se mostra como linguagem à medida que nos revela os significados
das coisas, significados que se mostram desde um fazer. Isto é, na ocupação,
o em–si do instrumento se revela a partir do uso que fazemos dele. Portanto,
no uso e manuseio, guiado através da circunvisão, é que descobrimos os
significados das coisas. Pode-se observar, dessa forma, que, para Heidegger,
o mundo não está pronto, temos que realizá-lo a todo segundo para que ele
aconteça sempre na e desde uma ocupação.
Isso significa que para o filósofo, a essência do homem é a sua existência;
sendo que essa existência se traduz na estrutura fundamental: Ser-no-mundo.
Isso significa que o Ser do mundo e o Ser do homem não se separam, um não
é sem o outro, uma vez que o fenômeno do mundo é que revela as
possibilidades de Ser próprias do homem (ser-com-os-outros, ser-junto-ascoisas e ser-em-função-de-si mesmo). Ser-no-mundo para Heidegger, no
sentido ontológico, é cura (Sorge). A constituição do nosso Ser é cura.

1.2 O nosso Ser como cura

Porque em sua essência, o ser-no-mundo é cura.
(HEIDEGGER, 1988, p.260)

Nós, homens, pensados na relação que estabelecemos com o Ser dos outros,
dos Entes intramundanos, do mundo e com o nosso próprio Ser, somos
constituídos ontologicamente pela cura. Mas o que significa isso?
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A Presença “antecede-se-a-si-mesma-no-já-ser-em-um-mundo”, mas não no
sentido de existir a priori ao mundo, nem mesmo no sentido dualista, como se
homem e mundo existissem separados. Como mencionado anteriormente,
homem e mundo não se separam, o que se traduz na estrutura Ser-no-mundo.
Dizer que Presença “antecede-se-a-si-mesma-no-já-ser-em-um-mundo” se
refere à questão que seu existir é sempre fático, isto é, a Presença já está
desde sempre lançada no mundo, o tempo todo se ocupando do que lhe vem
ao encontro. É no “anteceder-si-a-si-mesma” da Presença, para Heidegger,
que se encontra a condição ontológico-existencial de possibilidades de ser livre
para as possibilidades propriamente existenciais.
Nessa liberdade de Ser, a Presença pode se realizar de maneira imprópria ou
própria no mundo. Nós, enquanto existentes, de imediato, estamos lançados no
“mundo circundante“ de maneira imprópria, no discurso que Heidegger nomeia
como “falatório” e, por isto, na maioria das vezes, realizamos nossas
possibilidades de Ser (ser mãe, ser professora, ser pintora) de maneira
superficial, não mergulhamos no significado original das coisas, permanecemos
na superfície do mundo, guiamo-nos pelo que ouvimos dizer. Nesta “falação” é
sempre o outro que dita o que devemos Ser, como nos divertir, vestir ou
estudar, etc. Não procuramos o nosso Ser mais próprio e nem o das coisas,
nos acomodamos no já feito e pronto, contentamos em simplesmente repetir o
que já fizeram. Perdemo-nos neste mundo moderno, onde a tecnologia e a
mídia controlam tudo, até mesmo o nosso modo de pensar e amar.
Contudo, o “falatório“ é o único meio que temos de retornar para o Ser. É ele
que nos mostra o caráter de fugacidade e de indigência desse Ser. Assim, esse
mesmo discurso que parece nos desviar do sentido mais radical de Ser (ao
mostrar que “aparentemente” as coisas já estão prontas e feitas por alguém,
isto é, pelo outro, pelo impessoal), nos mostra que isso que assim parece estar
pronto e acabado dura sempre pouco e que, de novo, temos que substituí-lo
por outra coisa. O que o “falatório” nos ensina é que não se pode fugir do que
somos, porque mesmo fugindo do Ser, ele nos acossa e nos suspende no nada
da nossa existência.
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Ora, se queremos retornar para a dimensão mais própria da existência é
necessário deixar-se estar no “falatório“, porque é esse mesmo fenômeno,
experimentado de forma radical, que nos conduzirá de volta para uma
compreensão

mais autêntica

do

Ser, à

medida

que,

no auge

do

desenraizamento por ele (falatório) provocado, o que se revelará é o vazio, no
qual esse mesmo lança raiz. Vazio que se mostra como o reverberar mesmo
do Ser que não pode ser compreendido desde nenhuma determinação, que,
em si mesmo, é puro nada. Pois bem, é no vazio que surge da experiência
radical do “falatório“ que se nos torna possível retornar para o sentido mais
radical de Ser.
O fenômeno da cura reside nesses dois modos de Ser da Presença se realizar
no mundo, seja impropriamente (não se apropriando de nada), seja
autenticamente (indo ao encontro do Ser das coisas). Isso significa que o
fenômeno da cura se encontra a priori em todas as atitudes da Presença, seja
ela se ocupando de maneira superficial ou não. A cura não exclui nenhum tipo
de ocupação, sejam ocupações meramente cotidianas, como limpar a casa ou
ocupações politicas, seja “tagarelar” no facebook ou apresentar tratados
filosóficos.
A cura é integrante da nossa existência no mundo. Para descrever melhor este
aspecto, vejamos uma fábula citada por Heidegger, no parágrafo 42, de Ser e
Tempo, dedicado ao fenômeno da cura:

Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de
terra argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe
dar forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio
Júpiter. Cuidado pediu-lhe que desse espírito à forma de argila,
o que ele fez de bom grado. Como Cuidado quis então dar seu
nome ao que tinha dado forma, Júpiter o proibiu e exigiu que
fosse dado o seu nome. Enquanto Cuidado e Júpiter
disputavam sobre o nome, surgiu também a Terra (Tellus)
querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um
pedaço de seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como
árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão, aparentemente
eqüitativa: Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber
na morte o espírito e tu, Terra, por teres dado o corpo, deves
receber o corpo. Como, porém, foi Cuidado quem primeiro o
formou, ele deve pertencer a Cuidado enquanto viver. Como,
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no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve se chamar
„homo‟, pois foi feito de humus (terra). (HEIDEGGER, 1988, p.
266.)

Heidegger usa essa fábula para mostrar que a cura está em nossa constituição
ontológica, isto é, em nosso Ser. Somos moldados e pertencemos a ela
enquanto vivermos. Ela está em todas as relações da Presença, sejam
autênticas ou inautênticas. Assim, antes da Presença se lançar no mundo das
ocupações e das relações, mora a cura. A cura é o Ser da Presença.
Esse termo latino cura, refere diretamente ao conceito alemão Sorge. É
inerente ao Ser do humano, é o caráter ontológico da Presença. Já a palavra
Cuidado se remete aos termos Sorge e Bersorgen: cura e ocupação. Isso
significa que o Cuidado é ôntico, ou seja, ele está no ato de Ser, nas
determinações de Ser da Presença, nas realizações concretas dela no mundo.
Sendo assim o fenômeno da cura está a priori e o Cuidado em ato de Ser: nas
nossas relações com nós mesmos, com os outros e com o mundo. O conceito
alemão Bersorgen: ocupação, é, como descrevi anteriormente, a maneira
específica como lidamos com utensílios que vem ao nosso encontro no
cotidiano. Assim, nos ocupamos daquilo que usamos para isso ou para aquilo,
mas não nos ocupamos com os outros que possuem o mesmo modo de Ser
que o nosso (Dasein). Para esse Cuidado com os outros, a derivação para o
termo é Fursorge, solitude5. Uma vez que os outros não podem ser tratados
como meras coisas.
Esse Cuidado com os outros (Fursorge) remete à estrutura que, para
Heidegger, é fundamental: Ser –no- mundo, revelando, assim, que o mundo no
qual existimos se mostra como um mundo compartilhado. Dessa forma, não
existe cuidar de si sem cuidar dos outros. Mas de que forma o mundo é
compartilhado?
Como dito anteriormente, não estamos simplesmente no mundo, mas também
nos relacionamos com ele. Por exemplo, na ação de pintar, junto ao mundo da
5

Essa bipartição do conceito de cuidado será mais aprofundada nas interpretações hermenêuticas das
entrevistas aos sujeitos dessa pesquisa.
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pintura, (a partir do qual se revelam os significados dos instrumentos - da
paleta, dos pinceis, da tela, etc. – no uso e manuseio que deles fazemos)
também nos vem ao encontro os outros: quem fabricou o pincel, a tinta, a tela,
os futuros compradores e apreciadores da obra, o merchant, os curadores, etc.
No entanto, os outros aqui não significam o resto do mundo além de mim, pelo
contrário: nós, enquanto Ser-no-mundo (in-der-Welt-sein) somos Ser-com-osoutros (Mitsein), à medida que possuímos em nosso Ser essas mesmas
possibilidades (tanto a possibilidade de ser pintor como a de ser fabricantes de
pinceis, apreciadores de arte, etc.). É a partir desse Ser-no-mundo determinado
pelo “com”, que o mundo é sempre mundo compartilhado. Mesmo quando
acreditamos que não precisamos dos outros somos sempre Ser-com. Os
outros são ontologicamente aqueles que possuem o mesmo modo Ser da
Presença e, por conseguinte, compartilham com ela o mesmo Ser. Ora, se
existimos somente nessa correlação com os outros e com o mundo, não é
possível cuidar da minha própria existência sem cuidar do outro e do mundo
que habitamos.
É o Cuidado que torna significativa a vida humana. Cuidado significa estar
aberto às diversas condições de existência que se preocupam com o outro, é
um estar no mundo dando sentido ao mundo junto aos outros. A Presença tem
que Cuidar do próprio existir, tomando para seu Cuidado tudo o que pertence à
existência: o mundo, os outros e si mesma. Heidegger define como Cuidado o
habitar o mundo, isto é, construir e preservar o mundo. Habitar o mundo que
está sempre aí, antes mesmo de refletirmos sobre ele.
Habitar o mundo, como detalhado mais acima, tem um sentido, aqui, muito
além do de residência, remente à relação de coopertinência entre homem e
mundo, remete a já estarmos aí sendo no mundo (in-der-Welt-sein) junto aos
outros (Mitsein). Mais do que morarmos no mundo, é junto a ele e com os
outros que nos reconhecemos e realizamos nossas possibilidades de Ser; que,
no entanto, só se realizam autenticamente se mediadas pelo Cuidado.
Assim compreendido, cabe-me, agora, interpretar a dimensão do Cuidado na
relação entre professora e alunas em espaço de encarceramento. Dimensão
essa que permeia as relações: das alunas com seu próprio ser, com as colegas
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de sala de aula, com a professora e com o ambiente no qual essas relações
acontecem: o espaço de detenção APAC- feminina de São João del- Rei, MG.
Para realizar tal tarefa apresento no próximo capitulo o caminho de pesquisa:
os recursos e percursos metodológicos.
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O CAMINHO DA PESQUISA: CAMINHANDO, O CAMINHO SE FAZ...

Tristes das almas humanas que põem tudo em ordem,
Que traçam linhas de cousa a cousa,
Que põem letreiros com nomes nas árvores absolutamente
reais,
E desenham paralelos de latitude e longitude
Sobre a própria terra inocente e mais verde e florida do que
isso!
(Fernando Pessoa)

Na busca por compreender a relação de Cuidado entre professora e alunas na
Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza, mais especificamente na
APAC feminina, caminhamos de maneira fenomenológica. Caminho esse
usado por Heidegger no estudo do sentido de Ser.
Arrisco-me aqui a não nomear a fenomenologia por método de pesquisa, mas
por caminho/travessia, devido às implicações etimológicas que envolvem a
palavra método, do grego methodos, que nos remonta também a um caminho,
mas este sendo seguro e fechado, no estilo cartesiano, aquele que só nos
permite andar em linha reta onde, de antemão, já temos direções predefinidas
a seguir e, até mesmo, sabemos o ponto de chegada.
No meu caminhar de pesquisa, não há paralelos de latitude e longitude
traçados, não há um manual predefinido, daqueles que se encontram em
qualquer estante de livros. A travessia aqui é insegura, o que tenho de inicio é
meu ponto de partida, um questionamento/interrogação. Para a fenomenologia
não existe hipótese de pesquisa, pois não existe um problema de pesquisa,
mas sim uma interrogação. Problemas já pressupõem soluções/hipóteses, já
na interrogação fenomenológica o que há é a abertura/disposição para ouvir o
fenômeno interrogado, é um estar aberto ao outro.
Assim, nessa travessia insegura, o que temos previamente é somente a escuta
e o olhar atento ao outro. O que importa aqui é o percurso sem mapa nessa
travessia e não o resultado/ponto de chegada/produto. É mergulhado nesse
processo que nossos questionamentos virão a tona, mais ainda, é justamente a
insegurança dessa travessia que nos permitirá a escuta de novas questões.
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2.1 O caminho inseguro: a Fenomenologia

Do lugar em que temos razão
jamais crescerão
flores na primavera.
O lugar em que temos razão está
pisoteado e duro
como um pátio.
(Yehuda Amichai)

O fato do caminhar fenomenológico ser inseguro e aberto, não significa que ele
não tenha fundamentos epistemológicos. Assim, para fundamentar meu
caminho de pesquisa faço uso da fenomenologia de Heidegger, o mesmo
pensador usado na fundamentação teórica do conceito de Cuidado.
A pesquisa qualitativa direciona o olhar para o humano. Em geral os métodos
mais usados neste tipo de pesquisa vêm da antropologia, psicologia e ciências
sociais. Já a fenomenologia, uma corrente filosófica do século XIX, não nos
parece ser plenamente desenvolvida nas metodologias de pesquisa e
conhecida como esses outros métodos de pesquisas empíricas.
Segundo Giorgi (1985), tal arranjo, se deve à dificuldade para os não filósofos
lerem Husserl e Merleau-Ponty, não sabendo lidar com a fenomenologia: “É
um grande problema, porque não é parte da nossa cultura: é parte da cultura
filosófica” (apud MOREIRA, 2002. p. 61). Além disso, para Stein (2004), é
impossível ter uma posição filosófica sem conhecer a história da filosofia, na
filosofia não se escolhe um autor sem, de algum modo, já estar iniciado nele, é
preciso já estar filosofando.
A palavra fenomenologia, ao que tudo indica foi usada pela primeira vez pelo
matemático, astrônomo, físico e filósofo suíço-alemão Johann Heinrich Lambert
(1728-1777) e, posteriormente, com sentido diferente, por G.W.F. Hegel, na
sua fenomenologia do Espirito em 1807 (MOREIRA, 2002, p.62).
A fenomenologia enquanto movimento filosófico, que vigora até os dias atuais,
foi criada pelo matemático e filósofo alemão Edmund Gustav Albrecht Husserl
(1859- 1938), com a obra Investigações Lógicas (originalmente em dois
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volumes, o primeiro em 1900 e o segundo em 1901), em oposição ao
positivismo e ao pensamento metafísico. Para Husserl, o mundo positivista não
se preocupava com as questões da existência humana, se divorciando do
mundo da vida, do mesmo modo que o pensamento metafísico em sua busca
interminável por uma verdade universal. Para a fenomenologia, homem e
mundo existem em uma relação de coopertinência e são sempre inacabados;
por isso, um estudo do humano não pode ser calculado/ordenado, como até
então era feito.
O estudo ontológico tradicional parte do pressuposto que tanto o homem como
o mundo já se encontram “prontos”, se constituindo como uma coisa, uma res,
conferindo-lhe assim, um caráter substancial. Contudo, o pensamento
fenomenológico rompe com essa concepção, que concebe o homem e o
mundo como possuindo uma natureza substancial. Isso significa que, para a
fenomenologia, o Ser do mundo e o do homem não se separam, um não é sem
o outro, uma vez que o fenômeno do mundo é que revela as possibilidades de
Ser próprias do homem. No entanto, para sermos (existirmos), temos que
realizar essas possibilidades de Ser a todo segundo, pois o mundo não está
pronto, ele está sempre se fazendo desde e com as relações que o homem
estabelece com os outros, com as coisas e com ele mesmo. É a partir dessa
coopertinência que se verifica entre homem e mundo, que se dá a ruptura com
as teorias da substância.
Seguindo essa perspectiva, Husserl pretendia que a fenomenologia fosse uma
ciência rigorosa, como ele próprio disse na sua aula inaugural em Freiburg,
Breslau (1917):
Uma nova ciência fundamental, a fenomenologia pura,
desenvolveu-se dentro da Filosofia. Esta é uma ciência de um
tipo inteiramente novo: sem fim. Não é inferior em rigor a
nenhuma das ciências modernas. Todos os ramos da Filosofia
têm raízes na Fenomenologia pura, através de cujo
desenvolvimento, e apenas através dele, elas obtêm sua
própria força. A Filosofia é possível como ciência
definitivamente rigorosa somente através da Fenomenologia
pura. (HUSSERL apud MOREIRA, 2002. p. 62).
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Etimologicamente o termo fenomenologia deriva do grego: phainomenon,
aquilo que se mostra a partir de si mesmo e logos é ciência, estudo ou teoria.
Assim, fenomenologia é o estudo ou ciência do fenômeno, estudo daquilo que
se mostra/aparece por si mesmo. Mas o que é isso que se mostra em si
mesmo?
Segundo o próprio Husserl, em sua aula inaugural:
O primeiro e mais primitivo conceito de fenômeno referia-se à
limitada esfera das realidades sensorialmente dadas, através
das quais a natureza é evidenciada no perceber. O conceito foi
estendido [...] para incluir qualquer espécie de coisa
sensorialmente entendida ou objetivada. [...] Inclui então todas
as formas pelas quais as coisas são dadas à consciência. Viase finalmente (que o conceito) inclui todo o domínio da
consciência com todas as formas de estar consciente de algo e
todos os constituintes que podem ser imanentemente
mostrados como pertencentes a eles. Que o conceito inclua
todas as formas de estar consciente de algo quer dizer que ele
inclui também qualquer espécie de sentimento, desejo,
vontade, com seu comportamento imanente. (HUSSERL apud
MOREIRA, 2002.p. 61).

Nesse sentido, para o pai da fenomenologia, fenômeno é aquilo que aparece
para a nossa consciência através da nossa percepção de determinada coisa.
Isso significa que, o quadro pintado pela Frida Kalho que vejo através da visão
não é o fenômeno, mas a aparência de quadro da Frida Kalho que apreendo
em minha consciência é o fenômeno, não o quadro em si, mas aquilo que
minha consciência percebe do quadro.
Mas isso não significa que fenômenos são representações ou meras
aparências de uma coisa. A fenomenologia pretende retornar aos supostos
dados primordiais da experiência, os quais se mostram a si próprios na forma
em que se manifestam. Os fenômenos assim definidos são sempre anteriores a
nossas teorias e conceitos; eles são dados imediatos, mas não meras
“aparências”, porque as aparências sempre são “aparência de alguma coisa”,
enquanto os fenômenos são essa alguma coisa que se mostra a si própria: eles
são primários, eles são o que são (CHESSICK, 1997, p. 117 apud MOREIRA,
2002, p.67).
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Nas palavras do filósofo francês Merleau-Ponty (1908-1961), no célebre
prefácio da Fenomenologia da percepção, fenomenologia é:
[...] o estudo das essências, e todos os problemas, segundo
ela, resumem-se em definir essências: a essência da
percepção, a essência da consciência, por exemplo. Mas a
fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências
na existência, e não pensa que se possa compreender o
homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua
"facticidade". [...] Trata-se de descrever, não de explicar nem
de analisar. Essa primeira ordem que Husserl dava à
fenomenologia iniciante de ser uma "psicologia descritiva" ou
de retornar "às coisas mesmas" é antes de tudo a
desaprovação da ciência. [...] Todo o universo da ciência é
construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a
própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e
seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa
experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda. A
ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser que
o mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma
determinação ou uma explicação dele. (MERLEAU-PONTY,
1999, p. 1-2)

Dessa forma, podemos dizer que no caminho da pesquisa fenomenológica não
se separa mais o sentido do Ser do fenômeno (o ser do sendo), isto é, não se
busca o Ser em si das coisas, mas como elas se mostram àquilo que aparece
como fenômeno para a consciência.
Aqui usarei o caminho feito por Heidegger. Assim como os outros filósofos que
usam o caminho fenomenológico de pesquisa, é de Husserl, seu mestre, que
Heidegger constrói sua filosofia. Como muitos discípulos, ele segue um
caminho diferente de seu mestre, mas não o desconsiderando. Para Heidegger
traçar novos caminhos, ele precisou perpassar todo o caminho trilhado por seu
professor, o ponto de partida foi a filosofia de Husserl. Não entraremos aqui em
detalhes na diferença entre os dois filósofos, tecer tal diferença foge do escopo
deste trabalho.
A vertente fenomenológica usada aqui é compreendida como Fenomenologia
Hermenêutica, derivada da obra Ser e Tempo (1929), de Heidegger, escrita em
homenagem ao seu mestre Husserl. O que difere essa tendência das outras é
a ênfase dada na interpretação das experiências vividas pelos sujeitos
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envolvidos na pesquisa e pelo próprio pesquisador. Por isso, tempo e espaço
são cruciais para interpretação do modo do ser humano estar no mundo. “Esse
modo de Ser do humano não é mais pensado como dualista (mente e corpo),
nem como consciência diante dos objetos” (STEIN, 2004, p. 213). Assim
compreendido, é a partir de Husserl que Heidegger propõe seu caminho de
investigação fenomenológica. Mas o que significa fenomenologia para o jovem6
Heidegger?
Fenomenologia, como vimos, na etimologia grega significa fenômeno e logos:
ciência dos fenômenos. Fenômeno é aquilo que se mostra, revela, é o meio
pelo qual algo pode vir à tona. “Os fenômenos constituem, pois, a totalidade do
que está à luz, o que os gregos identificavam, algumas vezes, simplesmente
como os entes, a totalidade de tudo que é” (HEIDEGGER, 2009 p. 64). Logos
basicamente é fala, revelação, deixar e fazer ver.
Nas palavras de Heidegger (2009, p. 74), é “deixar e fazer ver por si mesmo
aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo”. Isso significa
que não há nada por trás dos fenômenos, a essência do fenômeno está no seu
acontecimento de Ser, na experiência do vivido. A fenomenologia parte dos
Entes/fenômenos para chegar ao Ser das coisas, ela lida com aquilo que
aparece do Ser, não busca uma verdade universal.

Verdade aqui é

compreendida como aletheia, palavra grega que significa encobrimento e
descobrimento. Isso significa que nunca chegaremos à totalidade do Ser, o que
percebemos é uma parte, uma possibilidade de determinação do Ser, que se
manifesta enquanto Ente/fenômeno.
Desse modo, não existe um fenômeno puro na pesquisa fenomenológica, o
que leva à negação da neutralidade da pesquisa, nesse caminhar o

6

A filosofia heideggeriana é dividida em dois momentos. O primeiro (aqui estudado) é marcado por Ser e
Tempo (1929), no qual Heidegger busca o sentido do ser a partir de uma analítica da existência (na qual
a existência se revela como a própria essência da presença); já o segundo é marcado pelos escritos
posteriores a Ser e Tempo, nos quais Heidegger continua com a busca pelo sentido do ser retornando
aos poetas (Hölderlin, Trakl) e pensadores originais (aos pré-socráticos) recolocando a questão do
sentido do ser a partir do caráter poético da linguagem. A diferença entre estes dois momentos está no
modo como Heidegger conduziu a elaboração da sua questão fundamental. Ou seja: no primeiro
momento ele elabora a questão sobre o sentido do ser interrogando o Ente (no caso, a presença); no
segundo momento, o autor elabora essa mesma questão, questionando diretamente o próprio ser (não
mais interrogando a presença visando esse questionamento).
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pesquisador se mistura ao fenômeno. O fenômeno se mostra na própria
existência. Na fenomenologia de Heidegger, diversamente de seu mestre
Husserl, a redução fenomenológica (Époché) que propõe a suspensão do juízo
e a neutralidade para chegarmos ao Ser das coisas, não é adequada, já que
nesse processo de buscar a verdade enquanto aletheia, cada pesquisador
pode olhar e ouvir uma determinação do Ser (fenômeno estudado), assim os
valores, tempo histórico e a pré-compreensão do pesquisador fazem parte
desse desvelar. Não há uma subjetividade pura, mas uma intersubjetividade, a
existência do pesquisador/interrogador se entrelaça a dos outros no fenômeno
interrogado/pesquisado. Como afirma Franco (2010):
Esse modo de fazer pesquisa não exige uma “neutralidade” do
pesquisador e tampouco considera possível que assim se faça.
Então, se o pesquisador faz parte do processo de produção de
conhecimento, precisa assumir uma atitude de disponibilidade
e honestidade, considerando sua responsabilidade neste
processo. É sempre um sujeito que realiza a investigação:
como o conhecimento tem um caráter histórico, a ciência
acontece no contexto das relações humanas [...] (p. 6).

Ou seja, não há uma neutralidade na pesquisa, o que há é uma suspensão dos
preconceitos para ouvir o fenômeno interrogado. “Só quem reconhece que não
sabe, que há ainda muito a ser conhecido, empreende uma busca que pode
ampliar seu saber” (RIOS, 2006, p. 82 apud FRANCO, 2010, p.6).
O caminhar fenomenológico busca compreender “o como é” o fenômeno e não
“o que é”. Assim vai ao encontro de como os sujeitos significam tal fenômeno
desde sua própria vivência. Sendo assim, para ouvir e compreender as alunas
e os professores na escola no cárcere devo voltar o olhar diretamente para
eles, habitar o mundo prisional em que a relação de Cuidado acontece e,
ainda, tentar compreender como esse mundo os afeta. Para isso, faço uso de
algumas estratégias nessa caminhada: descrição do ambiente da pesquisa,
observação participante, diário de campo, questionários, grupo reflexivo,
entrevistas e pesquisa bibliográfica.
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2.2 Estratégias fenomenológicas para ir ao encontro do fenômeno de
pesquisa
Os passos que se seguem são inspirados no pensamento fenomenológico.

2.2.1 Descrição do espaço
O seu amor
Ame-o e deixe-o
Ser o que ele é
Ser o que ele é
Ser o que ele é.

(Doces Bárbaros)

A descrição do espaço se caracteriza como uma das maneiras de acesso ao
fenômeno de pesquisa: a relação entre professores e alunas da escola alocada
na APAC- feminina de São João del Rei - MG. Assim, através de fotos,
pesquisas bibliográficas e da minha percepção buscarei descrever o ambiente
de pesquisa7.

Espaço (Raum, Rum) diz o lugar arrumado, liberado para um
povoado, para um depósito. Espaço é algo espaçado,
arrumado, liberado, num limite, em grego ttépaç. O limite não é
onde uma coisa termina mas, como os gregos reconheceram,
de onde alguma coisa dá início à sua essência (HEIDEGGER,
1951, p.134).

Descrito e observado o espaço do cárcere, buscarei habitar esse ambiente.
Não habitar no sentido convencional de residência, daquele que possui um
domicilio. O espaço não é exterior ao homem. O homem só “é” no espaço em
que vive. “A relação entre homem e espaço nada mais é do que um habitar
pensado de maneira essencial” (HEIDEGGER, 1951, p. 137).

7

É preciso esclarecer que tenho a autorização formal do presidente da APAC, Antônio Carlos de Jesus
Fuzatto, da diretora da Escola Detive Marco Antônio de Souza, Dulce Maria Resende, e dos professores
da escola para descrever esse espaço educacional de encarceramento. Os modelos dessas autorizações
se encontram em apêndice.
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Habitar é adentrar-se no espaço da pesquisa em questão, é estar aberto e
preparado para colher aquilo que brota do ambiente, para receber e perceber o
inesperado. É dedicar-se ao outro. Habitar não é sobrevoar o espaço,
simplesmente pairando sobre o fenômeno, é deixar-se levar e trazer o
fenômeno para perto de si. Habitando, deixando o outro/fenômeno ser o que é.
.
2.2.2 Observação participante
[...] mas poeticamente
O homem habita esta terra.

(Hölderlin)

Descrevendo o espaço do cárcere busco habitar o ambiente dos envolvidos na
pesquisa, observando e interagindo com as alunas e professores. De maneira
hermenêutica interpreto como esse ambiente os afeta e deixo-me afetar por ele
também, compartilhando e vivenciando junto com eles as experiências das
aulas no cárcere. Habitar numa relação de coopertinência entre eu e o mundo
em que habitam as pessoas envolvidas, pois já estamos sempre aí sendo no
mundo (in-der-Welt-sein) junto aos outros (Mitsein). Assim, é coletivamente
com essas pessoas que a construção dessa pesquisa pode ser tecida.
Esse momento requer uma abertura, uma disposição para ver e ouvir o outro,
será um exercício de alteridade: “O silencio do velho seria bom que
correspondesse ao silêncio do pesquisador. Aprendizagem difícil porque
vivemos num moinho de palavras e citações que se apoiam comodamente no
discurso ideológico” (BOSI, 2003, p. 65). Isso porque, nessa maneira de
observação, existe a participação dos envolvidos na sala de aula, os sujeitos
não são meros espectadores do que é estudado, mas se posicionam no
mesmo nível dos elementos humanos que compõem o fenômeno visado.
Além disso:
Nos estudos de observação participante todos os dados são
considerados notas de campos, este termo refere-se
coletivamente a todos os dados recolhidos durante o estudo,
44

incluindo as notas de campo, transcrição de entrevistas,
documentos oficiais, estatísticas oficiais, imagens e outros
materiais (BOGDAN, 1994, p.150).

2.2.3 Diário de Campo
Avançando nessa caminhada, assim como os antigos viajantes que
registravam seus descobrimentos de povos, terras e mares até então
desconhecidos, usei um diário onde registrei os caminhos e acontecimentos
ocorridos durante o percurso de pesquisa.

O diário de campo é mais do que um simples registro de fatos
ocorridos no tempo. Seu aproveitamento metodológico
depende do olhar atento do pesquisador para captar detalhes
do trabalho de campo e, sobretudo, auxilia a memória do
pesquisador para que as informações sejam analisadas em
profundidade (COSTA, 2002, p. 115).

Nele detalho as datas, os passos, fatos, interrogações, dúvidas, falas de
professores e alunas, interpretações do que consegui perceber do fenômeno
de pesquisa na observação participante. Segundo Whitaker (2002, p. 134), ao
descrever fatos, situações, gestos e acontecimentos sobre uma realidade
conhecida que é medida pela teoria, se está realizando um processo
interpretativo, pois no Diário de Campo os fatos são narrados numa perspectiva
que foge do senso comum, perspectiva cientifica, portanto.
Tal diário foi sendo escrito ao longo de todo o trabalho de pesquisa. Aberto ao
registro de novas ideias e imprevistos que fazem parte do ambiente vivo de
pesquisa. As anotações foram feitas posteriormente às idas ao campo de
pesquisa, muitas vezes sentada no banco da praça próxima a APAC, isso
porque como diz Costa (2002): “[...] penso que é inibidor, e, portanto,
inconveniente, escrever intensamente durante o trabalho de campo. Acredito
que essa atitude desperta maior curiosidade nos sujeitos pesquisados e,
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sobretudo, retira a atenção dos pesquisadores de situações reveladoras" (p.
151). Por isso, boa parte dessa pesquisa foi tecida em uma praça pública,
iluminada pelo poste de luz da rua, em meio às pessoas que ali transitavam, e
bem próxima do ambiente de pesquisa.
Mais que um registro, o Diário permitiu a reflexão constante do meu trabalho na
escola no cárcere. Com ele pude ir e voltar o quanto foi necessário, tomando
consciência do que foi percebido nas observações e evoluindo no processo de
pesquisa. Ele ainda permanece aberto, tendo em vista que o fenômeno de
pesquisa não se esgota.

2.2.4 Questionários semiabertos
Os questionários semiabertos são perguntas elaboradas de acordo com o tema
da pesquisa, direcionadas aos envolvidos na relação de Cuidado na escola no
cárcere. Eles contêm uma mistura de questões fechadas e abertas. Optei por
questões abertas para permitir aos sujeitos se expressarem livremente, com
isso, ampliando e aprofundando minha colheita de experiências.
Com esses questionários tracei o perfil dos professores que trabalham na
Escola alocada APAC- feminina. Feito isso, elegi o professor que mais se
identifica com a pesquisa em questão. Esclareço, ainda, com exceção da
professora eleita, pois ela autorizou a publicação de seu nome, que será
garantido o anonimato dos professores, por uma questão de ética na pesquisa.
Além disso, ampliando as formas de acesso ao fenômeno também fiz um
questionário para a diretora da escola e professora eventual, com perguntas
técnicas da escola, como: quantidade de alunas, professoras, dentre outras.
Tais questionários se encontram no apêndice desse trabalho e as
interpretações na quarta seção do mesmo.
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2.2.5 Entrevistas e grupo reflexivo
O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do Mundo...
(Alberto Caeiro, em "O Guardador de Rebanhos", 8-3-1914).

Com a entrevista busquei mais um modo de acesso ao fenômeno, proponho
um modo semi-estruturado, isto é, houve algumas perguntas preestabelecidas
disparadoras e a partir delas uma liberdade de surgirem novas interrogações.
Assim, a partir da narração dos sujeitos trago à luz a experiência da relação de
Cuidado na escola em espaço de encarceramento. A pergunta aberta coloca os
envolvidos em contato com suas experiências e ajuda-os a descrevê-las
melhor. Dessa forma, as entrevistas com inspirações fenomenológicas são
mais um relato vivo do ocorrido do que uma descrição objetiva dos fatos
narrados. As entrevistas foram gravadas, transcritas e estudadas, através da
interpretação fenomenológica.
Na entrevista com as alunas propus encontros reflexivos inspirados nas
pesquisas da professora Heloisa Szymanski (PUC/SP). Tais encontros têm um
caráter hermenêutico, buscando sempre uma compreensão compartilhada do
sentido da temática trabalhada, no caso, a relação de Cuidado entre
professores e alunos.
Nesse modo de acesso ao fenômeno não há um roteiro predefinido, só há, de
antemão, uma questão desencadeadora, que impulsionará e guiará toda a
reflexão. Feito isso, abri espaço para as alunas discutirem livremente.
Nesses encontros, segundo Szymanski (2013), podem ser realizadas
dramatizações, discussões em grupo e jogos coletivos, para trazer à tona as
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experiências relacionadas ao tema discutido, construindo, assim, espaços que
facilitem a expressão das vivências. A partir delas criamos um saber coletivo de
tais reflexões.
Tais encontros, partindo das ideias de Szymanski (2013), permitem uma
compreensão do outro, a partir das teorias fenomenológicas de coopertinência,
uma vez que considera o humano inseparável dos outros humanos e do
mundo. A compreensão aqui é sempre coletiva.
A interpretação das reflexões foram feitas a partir de um recorte, isto é, a
verdade considerada aqui será pela óptica do que veio emergiu das narrativas
das alunas do grupo. Um exercício de abertura e escuta. Nesse lançar-me ao
desconhecido é preciso um preparo para lidar com as infinitas possibilidades
que fazem parte de um processo de pesquisa fundado no mundo da vida dos
humanos envolvidos nessa caminhada.
Apesar de conhecer de antemão a escola, quando lá lecionei Filosofia, agora
foi diferente, pois antes meu olhar era de professora, hoje de pesquisadora. É
outro modo de olhar para o fenômeno: de outro ângulo, outra perspectiva.
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2.3 Interpretação Hermenêutica

FIGURA 1: Círculo hermenêutico

8

Meu olhar para interpretar o que foi percebido nas observações participantes,
diário de bordo, questionários, e das entrevistas, não poderia ser outro além
daquele proposto por Heidegger. A etimologia da palavra Hermenêutica vem do
grego: hermeneia (interpretação) e está relacionada ao deus Hermes, o
tradutor da linguagem dos deuses, que a tornava acessível aos homens.
Assim, com a hermenêutica, não só busco interpretar a relação de Cuidado na
escola no sistema prisional, mas almejo esclarecer o sentido de como essa
relação acontece, compreender os próprios sujeitos no espaço prisional. A
hermenêutica fenomenológica é um caminho para trazer à luz a experiência do
sujeito no seu realizar-se.
O ver/compreender hermenêutico não é nu, nós enquanto humanos temos
sempre uma pré-compreensão acerca do mundo, pois estamos sempre
inseridos nele junto aos outros.

Isso significa, que mesmo que um sujeito

nunca tenha estado numa casa de detenção ou em privação de sua liberdade,
8

Fonte: http://images.slideplayer.com.br/1/50729/slides/slide_7.jpg. Acesso em: 30/07/2015.
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ele tem uma pré-compreensão do que seja isso, é o que Heidegger chama de
“circunvisão”. Assim, o ver hermenêutico não é passivo, é um círculo, é
compreensão de si mesmo mediante a compreensão do outro, o que faz do
trabalho de pesquisa também um trabalho de si mesmo.
Assim, na interpretação, mais que uma descrição dos fatos narrados pelas
alunas e professora através do caminho hermenêutico, interpretei a própria
experiência dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Mas o que Heidegger
compreende por interpretação e compreensão?
Para Heidegger, o compreender constitui o Ser do humano, é o modo como ele
conhece os outros e as coisas. Compreender e interpretar são constituintes do
nosso modo de Ser. É a partir da relação do humano com o manual 9, em uma
ocupação, que se dá o compreender do Ser (das coisas e de si mesmo), e
através da circunvisão interpretamos o Ser-para dos instrumentos. Isso
significa que em uma ocupação a circunvisão mostra ao humano o Ser- para
de um instrumento e o que é compreendido deste Ser-para se revela como
“isto ou como aquilo”. A esse “como” Heidegger nomeia de “como
hermenêutico”.
O ver dessa visão (circunvisão) já é sempre compreender e interpretar. Já traz
em si o expresso das remissões referenciais (o Ser-para) constitutivas da
totalidade conjuntural, a partir da qual se entende tudo que simplesmente vem
ao encontro (HEIDEGGER, 1988).
A simples visão dos instrumentos que nos vêm ao encontro em uma
ocupação, segundo Heidegger, já é um compreender. Mas isso não significa
que uma coisa seja compreendida pelo simples fato de estar diante de nós;
pois, o que é compreendido é o que está à mão. Isto é, compreendemos as
coisas através de uma relação com elas, a partir de uma ocupação. E mais,
essa ocupação é o que faz essa compreensão ganhar “corpo” numa
interpretação. É a partir da ocupação que se interpreta, no e como um fazer, o
Ser-para das coisas.

9

Manual é tudo aquilo que se descobre no ato de usar e manusear; é desde o manual que se descobre
o significado dos instrumentos que utilizamos em nossas ocupações cotidianas.
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No entanto, isso não significa que interpretamos os entes que nos vem ao
encontro de maneira tematizada, reflexiva. Na ocupação com os entes que nos
vem ao encontro no mundo (mundo que, por sua vez, se revela como as
próprias possibilidades de Ser: Ser- junto-as coisas, Ser-com-os-outros e Serem-função de si mesmo), o humano já sempre se vê lançado numa précompreensão acerca das coisas e dos outros. Essa pré-compreensão é que
“abre” a possibilidade de nos relacionarmos com os entes, por sua vez, é nessa
relação, que nós “fechamos” a compreensão do Ser desses entes numa
interpretação. Nesse sentido, interpretar é, antes, se ocupar com os entes e,
nessa ocupação, fazer com que eles se descubram no seu Ser-para, como isso
ou aquilo.
Este interpretar e compreender o significado das coisas a partir de uma
ocupação cotidiana é, segundo Heidegger, a própria teia discursiva na qual se
revela a linguagem. Linguagem não é compreendida por Heidegger como
símbolo ou signo, nem como uma atividade dos órgãos humanos de fonação e
audição e, nem como diria Aristóteles, a expressão exterior daquilo que se
encontra no interior da alma.
O fenômeno da linguagem é a própria constituição do Ser ao qual pertence a
existência do humano. Por seu lado, “o fundamento ontológico existencial da
linguagem é a fala” (HEIDEGGER, 1988, p. 230). A fala é base da articulação
de todas as interpretações, e o que é articulado na interpretação é o sentido.
“Sentido é aquilo em que se sustenta a compreensibilidade de alguma coisa”
(HEIDEGGER, 1988, p.212). Ou seja, o sentido das coisas é aquilo que
sustenta a interpretação de uma coisa, na relação de ocupação que
estabelecemos com essa (coisa). Nossa compreensão se pronuncia como fala,
e a conjuntura de significações da compreensão traz à tona a palavra. A fala é
um constituinte do humano.

A nossa relação com os outros está sempre

falando:
Tanto no dizer sim quanto no dizer não, tanto provocando
quanto avisando, tanto pronunciando, recuperando ou
intercedendo, e ainda „emitindo enunciados‟, ou fazendo
„discursos‟ (HEIDEGGER, 1988, p. 224).
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O nosso falar é sempre um falar sobre algo, e através deste falar que nos
comunicamos. Comunicação não é compreendida por Heidegger como uma
transposição de opiniões do fundo da alma de uma pessoa para o interior de
outra. Comunicar, para ele, é ver em conjunto o ente que se mostra a partir de
sua determinação. Isto é, compartilhar através de um ver em comum com os
outros.
A ligação desse falar com o compreender transparece a partir da possibilidade
da própria fala, que é a escuta. É através da possibilidade de escutar que é
possível ouvir. Mas não ouvir no sentido de perceber os sons e tons, mas sim
de ouvir compreendendo. Isto é, não escutamos os ruídos puros, o que
escutamos é o carro passando, as ondas do mar e a chuva caindo, isto porque
para Heidegger, já estamos sempre junto às coisas, dentro do mundo e não
junto às sensações, por conseguinte, “sendo, em sua essência, compreensiva,
a presença está, desde o inicio, junto ao que ela compreende” (HEIDEGGER,
1988, p.227).
Isso também vale quando escutamos outra pessoa: já compreendemos de
imediato a fala dessa pessoa, pois previamente já nos encontramos com ela
(pessoa) e junto ao ente sobre o qual foi falado. Mesmo quando a fala do outro
não nos é clara, o que ouvimos não é a variedade de sons e ruídos, mas sim
palavras que não conseguimos compreender.
A nossa compreensão se baseia na fala e na escuta. No entanto, falar muito e
escutar muito não significa compreender, só escutaremos quando já tivermos
compreendido. “Falar muito sobre alguma coisa não assegura em nada uma
compreensão maior” (HEIDEGGER, 1988, p.227-228), as falas excessivas
ocultam a verdadeira compreensão, em uma clareza superficial. O que acalma
esta “falação” é a outra possibilidade da fala nomeada por Heidegger de
Silêncio. Este não tem o sentido de ficar mudo porque, segundo Heidegger,
quem nunca fala não pode silenciar. Somente a partir de um falar autêntico que
se torna possível silenciar-se, o humano precisa “ter algo a dizer”. O silêncio é
a maneira que o mundo nos fala do Ser das coisas e de nosso Ser, é a escuta
atenciosa do instante em que o mundo se instaura, é escutar o Ser que se
encontra velado na superfície do mundo. Assim, é através deste silêncio que
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ganhamos uma escuta e uma convivência verdadeira com o outro,
mergulhando na superfície do mundo.
Assim compreendido, é a partir dessas concepções fenomenológicas
heideggerianas de interpretação e de compreensão que fui ao encontro das
experiências que permeiam a dimensão do Cuidado nas relações dos sujeitos
envolvidos nessa pesquisa. Sendo assim, no próximo capítulo, busco habitar o
ambiente da Escola alocada na APAC- feminina de São João del-Rei MG,
interpretando e compreendendo os sujeitos que habitam esse espaço.
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O AMBIENTE E OS SUJEITOS DA PESQUISA

Nesta seção faço algumas considerações sobre o sistema carcerário brasileiro
e descrevo o ambiente da pesquisa em questão: a Associação de Apoio aos
Condenados - APAC feminina e os sujeitos que atuam na escola alocada neste
ambiente.
3.1 Breves considerações acerca do sistema carcerário brasileiro

A carne mais barata do mercado é a carne negra
A carne mais barata do mercado é a carne negra
Que vai de graça pro presídio
E para debaixo do plástico
Que vai de graça pro subemprego
E pros hospitais psiquiátricos
(Seu Jorge, Marcelo Yuca e Wilson Capellette)

O sistema carcerário brasileiro é sinônimo de descuido com uma parcela
marginalizada da sociedade, na sua maioria negra e pobre, excluída por uma
sociedade que fecha os olhos para aquilo que não que ver: a miséria, a
pobreza, a feiura e a loucura. Sociedade esta que, na maioria das vezes,
prefere segregar/trancafiar pessoas em celas imundas de presídios, asilos e
hospitais a enfrentar os problemas da violência e desigualdade social.
Segundo dados da Subsecretaria de Administração Prisional- SUAPI10,
disponíveis no site da Secretaria de Estado de Defesa Social- SEDS, o Estado
de Minas Gerais tem, atualmente, mais de 57 mil presos distribuídos em 148
unidades prisionais. Dados do Mapa de encarceramento dos jovens do Brasil11
apontam que a maioria da população carcerária são pessoas de cor negra que
não completaram o Ensino Fundamental:

10

Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi) do Estado de Minas Gerais, órgão responsável pela
custódia
e
ressocialização
de
presos
em
Minas
Gerais.
Disponível
em
http://www.seds.mg.gov.br/prisional/2013-07-15-20-49-33. Acesso em 28/07/2015.
11
Mapa do Encarceramento: os Jovens do Brasil, divulgado em 03/06/2015 pela Secretária-geral da
Presidência da República, estudo feito pela pesquisadora Jacqueline Sinhoretto com base nos dados
Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen), do Ministério da Justiça. Disponível em:
http://www.pnud.org.br/arquivos/encarceramento_WEB.pdf, Acesso em: 14/06/2015.
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Analisando os dados sobre a escolaridade da população
prisional brasileira é possível identificar que, em todos os anos
da série histórica de 2005 a 2012, a maior parte dos(as)
presos(as) não chegou a completar o ensino fundamental
(BRASIL, 2015, p.29).
Diante dos dados sobre cor/raça verifica-se que, em todo o
período analisado, existiram mais negros presos no Brasil do
que brancos. Em números absolutos: em 2005 havia 92.052
negros presos e 62.569 brancos, ou seja, considerando-se a
parcela da população carcerária para a qual havia informação
sobre cor disponível, 58,4% era negra. Já em 2012 havia
292.242 negros presos e 175.536 brancos, ou seja, 60,8% da
população prisional era negra. Constata-se assim que quanto
mais cresce a população prisional no país, mais cresce o
número de negros encarcerados. O crescimento do
encarceramento é mais impulsionado pela prisão de pessoas
negras do que brancas (BRASIL, 2015, p. 33).

Essa população já nasceu sob a marca das desigualdades sociais. É desses
sujeitos encarcerados que estamos tratando aqui. De acordo com Onofre
(2013):
No dizer de Scarfò (2007), a maioria dos privados de liberdade
provém de classes sociais menos favorecidas, com baixo nível
de instrução e desvantajoso acesso ao mercado de trabalho –
pode-se afirmar, que tais fragilidades, são decorrentes por não
terem sido atendidas suas necessidades básicas. A trajetória
de vida dos privados de liberdade é semelhante à de pessoas
que sofrem exclusão social e econômica e com o
aprisionamento, se traduz em consequências físicas e de
impacto em sua subjetividade (p. 54).

Ainda segundo dados do Mapa de encarceramento de jovens no Brasil
(BRASIL, 2015, p. 11), o Brasil ocupa o quarto lugar no ranque de maior
população carcerária do mundo.
Esse enorme sistema carcerário brasileiro tem sido acusado de não funcionar e
serem altas as taxas reincidência. Além disso, outra marca do sistema
carcerário brasileiro é a violência que ocorre dentro dos presídios. Por
exemplo, no ano de 2014 presos degolaram uns aos outros no Presídio de
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Pedrinhas no Maranhão12. Tais fatos só revelam a nossa situação de descuido
com essa população. As condições de sobrevivência são precárias, celas
superlotadas, violências e tratamento minimamente humano.
Essas condições precárias do sistema carcerário brasileiro pude observar
quando trabalhei como professora na unidade prisional de São João Del-Rei MG, popularmente conhecida como Mambengo. O cheiro, a escuridão, a feiura
do ambiente praticamente monocromático, a pouca circulação do ar, são
sensações que, de imediato, impregnam nossos sentidos e a nossa memória.
Frente à população carcerária, ao debate em torno da redução da maioridade
penal e a real ou imaginada sensação de insegurança têm se alastrado, como
tem mostrado diversas mídias e redes sociais, comportamentos vingativos e
contra os direitos humanos da população prisional, quando alguns indivíduos
afirmam que presos têm direitos ou benefícios demais, indivíduos que
consideram que mais castigo e repressão resolvem o problema da violência.

Ora, é preciso ter presente que os criminosos são colocados na
prisão, não para punição, mas como punição. Não precisam,
no dizer de Sykes (1999), ser agredidos física ou mentalmente,
além da dor envolvida no próprio confinamento. Eles não estão
ali para serem punidos, pois o muro já é a segregação e o
castigo, mas os seus direitos humanos devem ser preservados
(ONOFRE, 2007, p. 9).

Essas condições de vida da população carcerária no Brasil me levam a pensar
no nosso descuido com esses sujeitos, em todas as instâncias da existência:
exclusão de laços familiares, da escola, do emprego, da saúde, da cultura, da
integração social.

Será que cuidamos autenticamente desses sujeitos que

compartilham o mesmo mundo que nós? Descuidando disso, não descuidamos
de nós mesmos?

12

Jornal Folha de São Paulo. Sábado, 1º de agosto de 2015- 23:48. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1394160-presos-filmam-decapitados-empenitenciaria-no-maranhao-veja-video.shtml, Acessado em: 27/07/2015.
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Um sujeito privado de sua liberdade, embora tenha cometido um crime, não
deixa de pertencer à sociedade e ter seus direitos. Ao contrário, ele continua
sendo um sujeito/humano com vontades e necessidades que precisam ser
ouvidas. Não busco neste trabalho justificar o crime/violência, mas sim pensar
sobre o sujeito, enquanto ser humano existente no mundo, que habita e
compartilha o mesmo mundo que nós.

3.2 A APAC, uma forma de cuidar?

O fenômeno de pesquisa é uma turma escolar da Educação de Jovens e
Adultos- EJA, composta por mulheres em situação de encarceramento. Essa
turma pertence à Escola Estadual Detetive Marco Antônio de Souza e está
alocada na APAC- feminina de São João Del-Rei - MG. Sendo assim, cabe
agora compreendermos um pouco desse ambiente, o que é e como funciona
tal instituição.
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados- APAC “é uma
entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à
recuperação e à reintegração social dos condenados a penas privativas de
liberdade” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2011, p.26). A
primeira APAC foi idealizada pelo advogado Mário Ottoboni e um grupo de
amigos cristãos, em 18 de novembro de 1972, na cidade de São José dos
Campos-SP. Posteriormente, em 1986 o Método APAC é aplicado em Itaúna,
considerado hoje um modelo para as demais. A partir daí o método se expande
em outras cidades mineiras. Tal modelo alternativo de encarceramento,
segundo Ottoboni, tem por método:
Uma entidade que dispõe de um método de valorização
humana, portanto, de evangelização, para oferecer ao
condenado condições de recuperar-se, conseguindo desta
forma, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a
justiça. Com base nesta definição, o Método está sintetizado
em 12 elementos:
1. Participação da Comunidade;
2. Recuperando ajudando recuperando;
3. Trabalho;
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4. A Religião e a importância de fazer a experiência de Deus;
5. Assistência Jurídica;
6. Assistência à saúde (médica, odontológica, psicológica);
7. Valorização Humana;
8. A família;
9. O voluntário e o curso de formação;
10. Centro de Reintegração Social;
11. Mérito;
12. Jornada de Libertação com Cristo.
(OTTOBONI, 2006, p. 29. apud VARGAS, 2011, p.117).

FIGURA 2: Método APAC

13

A ideia da instituição alternativa é humanizar a vida entre as grades, de
mulheres e homens que romperam com o contrato social, e, por isso, se
encontram em situação de encarceramento. Na APAC, os presos/detentos
chamados de recuperandos, tratados pelos nomes e não por apelidos ou
números, não precisam usar uniformes, mas devem estar sempre limpos e bem
13

Fonte: http://prisional.blogspot.com.br/2014_08_01_archive.html Acesso em: 04/06/2015.
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vestidos. Os recuperandos devem também trabalhar e estudar. A vigilância
não é feita por agentes armados como nos presídios tradicionais, mas
coletivamente pelos plantonistas (sem portes de armas), recuperandos e
membros do CSS14. São estes que controlam as chaves, horários e a
disciplina. Não há superlotação de celas, serve-se uma comida de boa
qualidade, preparada pelos recuperandos, que utilizam talheres e é servida em
mesas nos refeitórios com toalhas. As revistas aos visitantes não são
vexatórias.
Além disso, na criação e funcionamento das APACs é fundamental a
participação da comunidade externa (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS, 2001, p.31). Esta participação se dá através de ações de voluntários.
Para ser um voluntário é necessário participar de um curso oferecido pela
instituição. Na APAC de São João del-Rei é necessário se fazer um curso com
duração de seis meses, oferecido normalmente aos sábados.
Justamente por essa proposta de parceria com a comunidade, o recuperando
só pode ser transferido de um presídio tradicional para uma APAC, se tiver
parentes ou se esses se mudarem para uma das cidades da Comarca em que
se situa a APAC, isto é, um preso só pode ser “recuperando”, se tiver vínculos
familiares comprovados na comarca onde está localizada a APAC.
Nas APACs, as condições do ambiente dos recuperandos são diferentes
daquelas encontradas em presídios tradicionais. O preso que outrora dormiria
no chão de celas imundas e fedidas, tomando banho frio, comendo muitas
vezes com as mãos, sujeito a abusos, nas APACs tem acesso a camas limpas,
celas com no máximo quatros pessoas, cada um com sua cama. Esse
rompimento com o sistema tradicional penitenciário revela uma clara proposta
do sistema apaqueano: o de devolver uma condição de dignidade humana aos
presos; dar a eles, um pouco de cuidado.

14

CSS são conselhos de sinceridade e solidariedade e têm função de poder para fazer cumprir todas as
regras e ordens apaqueanas. Mesmo não tendo poder jurídico, podem sugerir punições aos
recuperandos que infringirem as regras impostas. Tal conselho é organizado de forma hierárquica,
tendo presidente, vice, secretário, entre outras.
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As regras apaqueanas são bem rígidas. Existem horários e regras para tudo:
acordar às seis da manhã, dormir às vinte horas, obrigação de estudar,
trabalhar, participar dos compromissos e atividades socializadoras. Não há
liberdade de exercício religioso, ou seja, os recuperandos obrigatoriamente têm
de seguir alguma orientação religiosa. A questão da religião é bem forte na
APAC, de tal maneira, que preferi não adentrar nesse assunto, que para mim já
seria uma dissertação.

3.3 A escola no Sistema prisional de São João del-Rei

Até o início do século XIX, em geral, as prisões eram consideradas unicamente
como depósitos de pessoas que romperam com as regras. Pensava-se que
somente privar da liberdade transformaria os detentos, o que se constituiu no
mito de que simplesmente prender os criminosos, livraria a sociedade da
violência. Aos sujeitos encarcerados era negado o direito assegurado pela
constituição brasileira a todos: o acesso à educação. Tal direito é assegurado
pelo principio do direito universal à educação para todos na LDB15 de 1996: lei
9394/96 sancionada pelo ministro da educação Paulo Renato no governo de
Fernando Henrique Cardoso, em 20 de dezembro de 1996.
Mas esse paradigma vem se transformando. Em 20 de maio de 2010, foi
promulgada a lei de Diretrizes Nacionais para oferta de educação para Jovens
e Adultos nas unidades prisionais, aprovada pelo Conselho Nacional de
Educação (Resolução, Nº 2, de 19/05/2010)16:
CONSIDERANDO as responsabilidades do Estado e da
sociedade para garantir o direito à educação para jovens e
adultos nos estabelecimentos penais e a necessidade de
norma que regulamente sua oferta para o cumprimento dessas
responsabilidades (BRASIL, Ministério da Educação Conselho
Nacional de Educação Câmara de Educação Básica, 2010, p.
1).

15

LDB:Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Ministério da Educação. Portal Mec. Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/rceb002_10.pdf
Acesso em: 28/07/2015.
16

60

Assim, segundo Onofre (2013a)17:
Nos últimos anos temos assistido a alguns avanços na América
Latina e especificamente no Brasil, mas ainda há um longo
caminho a percorrer no sentido de integrar e de articular ações
que possam efetivamente criar condições que contribuam para
a melhoria da situação das unidades prisionais, permitindo que
cumpram seu papel como instituições educativas (p. 54).

Diante desse cenário de mudança de paradigma, anterior à promulgação
dessa lei, nasce, em 2008, no presídio da cidade de São João del-Rei, MG, a
Escola Detetive Marco Antônio de Souza. Instalada inicialmente somente no
Presídio de São João del- Rei (Mambengo), a escola se expandiu para outros
espaços de encarceramento: em 2009 foi instituída a escola na APAC, que
recebe recuperandos do sexo masculino. Em 2011 a escola foi criada na Casa
do Albergado18 e em 2012 na APAC feminina (ambiente desta pesquisa).
Sendo assim, a escola atende hoje quatro unidades de encarceramento,
mantendo o presídio como matriz, onde funciona a secretaria e estão alocados
os documentos da escola.
Essas quatro unidades da Escola são gerenciadas por uma mesma diretora,
atualmente (2015), uma professora de matemática, e grande parte dos
professores atuam em todas as unidades. Optei por trabalhar junto à APAC
feminina por ter alocado a escola mais recentemente e pela minha experiência
como professora de Filosofia nessa escola.
A escola funciona a partir de uma parceria entre a Secretaria do Estado de
Educação e a Secretaria de Estado de Defesa Social, como consta no artigo 7º
da resolução, Nº 2, de 19/05/2010:
As autoridades responsáveis pela política de execução penal
nos Estados e Distrito Federal deverão, conforme previsto nas
Resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, propiciar espaços físicos adequados às
17

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2175-62362013000100005&script=sci_arttext.
Acesso em: 31/07/2015
18
Segundo o site JusBrasil, a Casa do Albergado é um estabelecimento penitenciário situado em um
centro urbano, destinado ao cumprimento da pena dos condenados ao regime aberto. (Disponível em:
http://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823069/regime-aberto-prisao-domiciliar-x-casa-doalbergado. Acesso: 29/07/2015).
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atividades educacionais, esportivas, culturais, de formação
profissional e de lazer, integrando-as às rotinas dos
estabelecimentos penais. Parágrafo Único. Os Estados e o
Distrito Federal deverão contemplar no seu planejamento a
adequação dos espaços físicos e instalações disponíveis para
a implementação das ações de educação de forma a atender
às exigências desta Resolução (BRASIL, 2010).

Sendo assim, a Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais oferece os
recursos referentes à manutenção e funcionamento da escola: desde os
professores, secretários e supervisores aos materiais didáticos. Já a Secretaria
de Estado de Defesa Social disponibiliza o espaço físico para o funcionamento
da escola. Isso com o objetivo de oferecer educação básica para os detentos
que ainda não concluíram essa etapa de formação. Na escola no sistema
prisional de São João del-Rei, o sujeito em situação de encarceramento pode
cursar todos os seguimentos da educação básica, do ensino fundamental ao
médio, na modalidade EJA19. No Mambengo é opcional ao detento frequentar a
escola, nos demais endereços, ou seja, nas APACs masculina e feminina e na
Casa do Albergado, a frequência é obrigatória para o recuperando que ainda
não concluiu sua formação básica escolar.
No que diz respeito aos docentes, a partir dos questionários respondidos pelos
professores da APAC- feminina (descrevo com detalhes mais adiante), não há
uma formação especifica para lecionar em espaço de encarceramento, nem
mesmo sobre a EJA. No endereço Mambengo é feita pela equipe de
segurança, juntamente com a pedagoga da escola, uma entrevista aos
interessados em lecionar nesse espaço. Quando lá lecionei, passei por essa
entrevista.
No Mambengo, as professoras são obrigadas a usar jalecos brancos, sapatos
sem saltos, os cabelos precisam estar presos e não é permitido o uso de
batons e esmaltes. Já na APAC- feminina os professores não precisam de

19

"A EJA não é um nível de ensino, mas uma modalidade da educação básica e, por princípio, pode
oferecer aquilo que precisam os jovens e os adultos desescolarizados e/ou não alfabetizados: currículos
mais flexíveis, adequados quanto às suas experiências de vida, aos saberes produzidos no mundo do
trabalho e às necessidades da sociedade contemporânea" (ONOFRE, p.142, 2013b).
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trajes especiais e não passam por revistas como no presídio, mas precisam
deixar as bolsas em um escaninho.

3.4 O espaço da APAC- feminina
Não há clima tenso aqui, de presídio e
violência, ao contrário, me sinto segura, sem
medo e ameaças, nada da minha antiga precompreensão, aqui não há grades nem
armas.
(Diário de campo20 10/03/2015)

Em que medida o espaço/ambiente revela esses seres que vivem nas APACs?
Em que medida o espaço da APAC- feminina vai além do depósito de mulheres
excluídas? Como afirmei anteriormente baseando-me em Heidegger, esse
espaço pode ir além de onde uma coisa termina, algo além de paredes e
muros. O ambiente educacional deste espaço de detenção é também um
espaço de Cuidado que pode ser o início de outra essência para essas
mulheres?
Normalmente, quando ouvimos falar sobre unidades de detenção, presídios,
cárceres, pode sugerir a ideia de algo no estilo descrito no livro Estação
Carandiru21, de Dráuzio Varella, ou de imagens que a mídia televisiva insiste
em evidenciar: um ambiente cheio de sujeira, grades, ratos, violência, agentes
armados. No entanto, pelo que pude observar, na APAC- feminina, não é bem
assim, não é o lugar das maravilhas, porém, é bem diferente dos presídios
convencionais.
A unidade APAC -feminina situa-se na rua José Resende Campos (FIG. 3).
Rompendo com o padrão de isolamento típico de presídios, a APAC e as
turmas femininas da escola ali alocadas, localizam-se em uma área residencial,
com escolas, clube de lazer e residências no mesmo ambiente. Assim, a
20

No capítulo a respeito da metodologia apresentei o que estou considerando como um diário da
experiência de observação participante.
21
Nesse livro, o autor e médico Dráuzio Varella relata sobre seu atendimento voluntário em saúde,
especialmente na prevenção da AIDS na Casa de Detenção de São Paulo, no bairro Carandirú.
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própria localização já é uma forma de integração com a comunidade. Presídios,
como o Mambengo, geralmente estão isolados seja pela distância a áreas
residenciais, seja pelos altos muros e cercas:

FIGURA 3: Rua José Resende Campos

22

O espaço da APAC- feminina não é arquitetonicamente belo, pois se trata de
um grande galpão retangular, como podemos ver na imagem que se segue
(FIG.4). No entanto, não é uma arquitetura intimidante como a de um presídio,
a exemplo do Mambengo, em São João del-Rei ou como diz, Onofre (2003):
A estrutura arquitetônica acentua a repressão, as ameaças, a
desumanidade, a falta de privacidade, a depressão, em
síntese, o lado sombrio da mente humana dominada pelo
superego onipotente e severo. Nas celas úmidas e escuras,
repete-se ininterruptamente a voz da condenação, da
culpabilidade, da desumanidade. Essa arquitetura mostra que o
indivíduo, uma vez condenado, não tendo alternativa de saídas
segundo a lei, ali cumpre sua pena sem poder sair por sua
própria vontade (p.54).

22

Fonte:
Google
maps.
Disponível
em:
https://www.google.com/maps/@21.1249134,4.2425162,3a,75y,0.11h,61.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDUS2iZ0xgTkHdd0lj8oFxA!2e0!7i13
312!8i6656. Acesso em: 10/08/2015
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Na APAC feminina (FIG. 4) não há grades e nem muros altos. A porta de
entrada comunica-se diretamente com a rua. Nota-se ainda que carros e motos
podem estacionar de fora da APAC e pessoas transitam normalmente na
calçada.

FIGURA 4: Fachada da APAC

23

Logo na entrada da APAC, (porta-FIG. 4) há uma sala (FIG.5), uma espécie de
recepção, onde os professores esperam o início das aulas. A escola não tem
um espaço específico para os professores (sala de reunião ou de professores).

23

Fonte:
Google
mapa.
Disponível
em:
https://www.google.com/maps/@21.1249134,4.2425162,3a,75y,0.11h,61.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDUS2iZ0xgTkHdd0lj8oFxA!2e0!7i13
312!8i6656. Acesso em: 10/08/2015.
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FIGURA 5: Sala de entrada da APAC.
Fonte: Registro de pesquisa.

Nessa sala, como mostram as figuras 5,6 e 7, tem um sofá, bancos, uma mesa
e quadros de avisos. Não há janelas, mas basculantes sem grades. O espaço
é bem limpo e organizado. Ao fundo, há duas salas, separadas por divisórias,
destinadas aos funcionários da segurança. Sentada no sofá desse espaço, ouvi
muitas histórias dos professores, foi onde tive o primeiro contato com eles.
Na figura 5 podemos observar o decálogo Apaqueano, um conjunto de valores
e normas ideais que sustentam os 12 elementos (FIG.2) norteadores do
método APAC:
1- O amor como caminho.
2- O diálogo como entendimento.
3- A disciplina com amor.
4- O trabalho como o essencial.
5- A fraternidade e o respeito como metas.
6- A responsabilidade para o soerguimento.
7- A humildade e a paciência para vencer.
8- O conhecimento para ilustrar a razão.
9- A família organizada como suporte.
10- Deus como fonte de tudo.
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FIGURA 6: Sala de entrada da APAC
Fonte: Registro de pesquisa.

FIGURA 7: Sala de entrada
Fonte: Registro de pesquisa
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Como podemos ver através das fotografias acima, o espaço físico da APAC é
organizado a partir de divisórias do tipo divisória naval (feita com eucatex e
perfil de alumínio) o mesmo acontece nos espaços onde ocorrem as aulas. A
escola não tem um espaço exclusivo dentro da APAC. As salas de aulas se
localizam em meio aos dormitórios, o refeitório e a cozinha. No entanto, mesmo
parecendo um improviso, como podemos observar nas imagens, os ambientes
são bem organizados e decorados, exemplo: uma pintura em tela na parede e
o vaso com planta (FIG. 7). Fiquei pensando em quem seria a pintora ou pintor
desse quadro.
Atualmente são seis espaços de salas de aula (Seguem fotografias de cinco
dessas salas). Além disso, há um pequeno salão que a Escola utiliza para os
eventos coletivos, como palestras e festividades.
Na APAC e, portanto, também na escola, ocorre a separação entre as
recuperandas do regime fechado e as do regime semiaberto24. Isto é, as salas
são separas por regime: de um lado é o fechado e de outro o semiaberto. Tal
divisão se esclareceu para mim quando ministrei uma oficina de origami25 para
as alunas recuperandas na semana do dia das mulheres, pois tive que lecionar
em duas turmas separadas, já que é proibido misturar as alunas do regime
fechado com as do aberto.
O mobiliário é simples, como podemos ver nas figuras que se seguem. As
salas de aula da APAC- feminina são mobiliadas apenas com mesas grandes,
cadeiras, pequeno quadro-negro, e uma outra com estante (FIG.11). As mesas
são cobertas com tolhas e enfeitadas com flores, denotando um zelo e a busca
por um embelezamento do ambiente, tornando-o mais próximo de algo familiar
e agradável, expressando novamente uma dimensão de cuidado.

24

"Considera-se regime fechado: a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou
média; regime semiaberto: a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento
similar; regime aberto: a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado."
(Soleis. Disponível em: http://www.soleis.com.br/ebooks/criminal1-9.htmAcessado em 27/05/2015)
25
Ofereci uma oficina de origami no mês de maio de 2015, como forma de maior interação com os
sujeitos da pesquisa.
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FIGURA 8: Sala de aula 1
Fonte: Registro de pesquisa

As próprias recuperandas estão envolvidas na organização e limpeza do
espaço, invocando um sentimento de maior pertencimento e apropriação do
ambiente. A reclusão pode aproximar-se mais de um habitar no sentido
heideggeriano. Não que pensamos isso de forma idílica, não é a perfeição, mas
é outra forma de encarar o espaço do encarceramento. É importante frisar que
as recuperandas não estão nesse espaço por vontade própria, elas cumprem
uma pena. Mas a forma como o espaço se organiza e como elas se inserem
nele pode refletir na sua transformação.
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FIGURA 9: Sala de aula 2
Fonte: Registro de pesquisa

Na figura acima vemos que os dormitórios são separados da sala de aula por
divisórias, revelando que não há um espaço exclusivo para a escola na APACfeminina. Mas é tudo muito organizado e aconchegante. Mostro a mesma sala
por outro angulo na figura seguinte, aparecendo o espaço onde as
recuperandas assistem filmes quando permitido pela segurança: a televisão e o
sofá improvisado com colchonetes e almofadas.
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FIGURA 10: Sala de aula 2
Fonte: Registro de pesquisa

Como não há carteiras individuais e em fila para alunas e professores, tal qual
em escolas tradicionais, as recuperandas e professores ocupam mesas
grandes e isso contribui para a proximidade entre os sujeitos do processo
educativo, permitindo maior interação e rompendo a estrutura à qual muitos
professores e alunos estão acostumados.
Além dessa proximidade física, o reduzido número de recuperandas por turma
fortalece vínculos afetivos e educacionais, ao mesmo tempo em que permeia
conflitos diante das individualidades.

71

FIGURA 11: Sala de aula 3
Fonte: Registro de pesquisa

Nessa figura 11 vemos a organização dos livros na estante e as toalhas limpas
e bem passadas nas mesas, revelando mais uma vez o cuidado das
recuperandas com o espaço em que habitam. Cuidar do lugar onde mora é
cuidar de si e dos outros com quem se convive.
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FIGURA 12: Sala de aula 3
Fonte: Registro de pesquisa

3.5 Os colaboradores da pesquisa

De acordo com Heidegger o homem é um Ser-no- mundo, portanto, um Ser de
relações. Conviver num espaço reduzido, limitado – física e legalmenteenvolve conhecer os diferentes sujeitos que o habitam. Assim, tracei o perfil
dos professores que atuaram no ano letivo de 2015 na Escola na unidade
APAC- feminina, usei um questionário com questões fechadas e abertas
(apêndice). Além disso, o outro objetivo que busquei com esses questionários
foi o de selecionar o(a) professor(a) que teria sua prática docente observada
mais profundamente, mais adiante isso se esclarece melhor. Outro questionário
também foi apresentado à diretora da escola com o intuito de buscar
informações técnicas e sua opinião sobre a relação entre os professores e
alunas.
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3.5.1 A direção

A diretora da escola, do ano letivo de 2015, é uma servidora estadual,
licenciada em Ciências, com pós-graduação em Matemática. A diretora foi
convidada a assumir esse cargo, ela não compunha o quadro de professores e
funcionários da escola. Ela não participou de curso ou capacitação especifica
para atuar na Educação em espaço de encarceramento.
A partir do questionário, a professora informou que a escola da APAC feminina
possui doze professores e uma professora eventual. Esses têm como exigência
específica para a sua contratação, feita pela Secretaria de Educação do Estado
de Minas Gerais, segundo a diretora da escola, bons antecedentes e controle
emocional. E na perspectiva dela, os professores têm uma relação de afeto,
profissional e de cuidado com as alunas, não sentem medo e “não há conflito”.
Ainda a partir das respostas do questionário da diretora, estão matriculadas na
escola, no primeiro semestre de 2015, trinta e oito recuperandas. Ao responder
à questão do questionário sobre se ela acredita ou não na transformação das
recuperandas, a diretora relata:
[As recuperandas] Ficam mais abertas quanto às regras,
passam a respeitar as pessoas, não porque são obrigadas,
mas por ser sinônimo de uma organização de ambiente
(Questionário da Diretora. Grifo meu).

Além disso, ela comenta: “A escola se preocupa, além de passar o conteúdo
para as alunas, trabalhar muito com questões de valores, como: solidariedade,
compromisso, lealdade, respeito para com o próximo, etc.” (Questionário da
Diretora).
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3.5.2 Os Professores

Número de professores que atuam na escola: 12
Número de questionários respondidos: 12
Número de questionários analisados: 13

26

Dos professores que atuam na Escola Detetive Marco Antônio de Souza a
maioria são mulheres (cinco homens e oito mulheres). A presença mais
marcante de mulheres na profissão docente se fortalece no século XX,
ocorrendo uma feminização da educação básica. As mudanças culturais e
econômicas influenciaram nessa maior participação do sexo feminino nas
escolas, uma vez que essas mudanças determinam a participação das
mulheres no mercado de trabalho. A distribuição por idade desses professores
pode ser vista no gráfico da figura 13, a seguir:
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FIGURA 13: Década de nascimento dos professores da APAC
Fonte: Dados de pesquisa

26

Acrescentei o questionário respondido pela professora do uso da biblioteca, uma vez que ela substitui
várias vezes os professores em sala de aula, organiza eventos relacionados com arte e educação, datas
comemorativas, dentre outros. Sendo assim, a professora tem contato direto com as alunas.
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No que se refere à data de nascimento desses professores, dez deles
nasceram nas décadas de 60 e 70 e os outros três na década de 80. Cabe
ressaltar que os 10 professores não vivenciaram as transformações que vemos
hoje da educação para pessoas em espaço de encarceramento, uma vez que
essa discussão só ganha força a partir de 2010, quando foi sancionada a lei
para oferecer educação em sistema prisional.

Isso significa que eles não

tiveram essas perspectivas educacionais em suas formações, vivenciando isso
atualmente nas suas práticas docentes.
Todos os treze professores têm curso superior completo, cada um na sua
respectiva disciplina de atuação.

Nove deles cursaram a licenciatura na

Universidade Federal de São João Del- Rei. Os outros quatro nas faculdades:
INIPAC, IPTAN, UEMG e UNIP. Entre as licenciaturas cursadas estão: letras,
história, geografia, normal superior, matemática, física, química, filosofia.
Em relação à formação continuada, seis dos treze professores da escola
cursam Pós-graduação nas áreas de: Educação empreendedora (três deles),
Artes visuais (um professor), Ensino de Artes Visuais (um professor) e
Mestrado em Letras (um professor). Quatro professores possuem curso de
Pós-graduação completo fazem parte os cursos: Mestrado em Letras,
Especialização

em

Ensino

Religioso,

Especialização

em

Educação

Empreendedora e Especialização em Inspeção Escolar. Os demais não
possuem cursos em nível de Pós- graduação. Segue o gráfico para demonstrar
essa formação continuada:
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FIGURA 14: Formação dos professores da APAC
Fonte: Dados de pesquisa

Dos treze professores somente um deles descreveu que teve uma capacitação
para trabalhar na EJA. No que diz respeito à formação especifica para atuar em
ambiente prisional, também somente um afirmou ter capacitação, através do
curso de formação de voluntários oferecido pela APAC de São João Del- Rei.
Sobre a atuação docente, como o gráfico 15 monstra, a maioria dos
Professores da APAC são jovens na carreira de magistério. Será que o tempo
de experiência docente interfere na sensibilidade para lida com a EJA em
ambiente de encarceramento?

FIGURA 15: Tempo de magistério
Fonte: Dados de pesquisa
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No que se refere ao tipo de vínculo empregatício na E.E. Detetive Marco
Antônio de Souza, a maioria dos professores são contratados pelo Estado. Tal
instabilidade pode impedir um envolvimento mais profundo deles com a escola
(no sentido de sentirem parte da escola), já que todo final de ano eles são
demitidos e nada garante que no próximo ano continuem nessa escola. Tal
instabilidade pode impedir o desenvolvimento de projetos e ideias pedagógicas
de muitos desses professores e revela um descaso do governo com a
educação. Segue o gráfico que monstra a forma de vínculo dos professores:

FIGURA 16: Tipo de vínculo empregatício
Fonte: Dados da pesquisa

Dos treze professores, cinco trabalham em outra escola além da Escola
Estadual Detive Marco Antônio de Souza, e somente um desses em escola da
rede privada. E nenhum deles teve outra experiência em escola de sistema
prisional.
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3.5.3 O trabalho docente na E.E. Detetive Marco Antônio de Souza

Nesta parte do trabalho fiz uso de tabelas descrevendo as respostas
individuais, para, posteriormente, justificar a escolha do professor entrevistado.

TABELA 1: Endereços da Escola Prisional onde os professores trabalham
Fonte: Dados da pesquisa

Endereços da Escola Prisional que
trabalham

Presídio

APAC
masculina

APAC
feminina

Casa do
Albergado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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TABELA 2: Períodos da EJA na APAC Feminina em que os professores atuam
Fonte: Dados de pesquisa

Períodos da EJA na APAC
Feminina que lecionam

1º/1º

27

* 2º /1º * 3º /1º * 1°/2º* 2º/2º* 3º /2º* 1°/3º* 2°/3º *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

27

1°Segmento do 1° período e assim por diante.
80

TABELA 3: Tempo em que os professores trabalham na E.E. Detetive Marco Antônio de Souza
Fonte: Dados da pesquisa

Tempo que trabalham na E.E. Detetive
Marco Antônio de Souza.

7
28
anos

6
5
4
3
2
1
anos anos anos anos anos ano

Menos de
1ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

28

A Escola foi fundada em 2008.
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TABELA 4: Motivo dos professores lecionarem na Escola prisional
Fonte: Dados da pesquisa
Motivo de lecionar na Escola
prisional

Por escolha

Falta de
opção

Transferência

Efetivou na
vaga da escola

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.6 Interpretação das falas dos professores

Como mencionado, fez parte dos questionários questões abertas, espaço em
que os professores puderam se expressar com mais liberdade. Segue algumas
interpretações desse expressar.
De todos os professores dez não sentem necessidade de formação especifica
para trabalhar na escola em espaço de encarceramento. Segue os comentários
de alguns29:

29

Para preservar a identidade dos professores uso números no lugar dos nomes.
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Porque leciono séries inicias e ministro aulas de acordo com a
necessidade dos alunos, primando sempre pela valorização
humana com textos, filmes motivacionais de superação
(Professora 2. Questionário dos professores).

A Professora 2 não sente necessidade de curso de capacitação para atuar na
EJA em espaços prisionais, pois acha que a necessidade individual de cada
aluna é que deve ser ouvida, independente de seguir um currículo especifico
para esse espaço.
Esse ouvir a necessidade individual se relaciona muito com a perspectiva
fenomenológica do Cuidado, uma vez que cuidar do outro é um estar aberto à
escuta de suas necessidades para que dessa forma uma relação de Cuidado
autêntica venha à tona.
Além disso, por mais que tal professora não sinta a necessidade de uma
formação especifica, parece já colocar um modo diferente de lecionar no
próprio ato de lidar com as alunas recuperandas, já que prioriza mais as
questões humanas do que os currículos engessados. Isso significa que essa
formação surgiu cotidianamente na sua prática docente.
“É uma escola normal” (Professor 3.Questionário dos professores).
Quando esse professor diz que a escola prisional é uma escola normal e por
isso não sente necessidade de formação específica para lecionar nela, acredito
que ele se refere que a escola é uma escola regular com as outras: os períodos
escolares, os parâmetros curriculares, a contração dos professores, a estrutura
escolar (quadro, mesas, giz,...). Como se ele não se sentisse em um espaço
diferente. Tal docente habita a escola em espaço de encarceramento como em
outros espaços.

O importante é acompanhar as necessidades dos alunos de
cada endereço e temos que entender que a escola do sistema
prisional não funciona como uma regular (Professor 4.
Questionário dos professores).
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Esse docente não sente a necessidade de formação especifica, mas parece se
formar um pouco no decorrer de sua prática, já que percebe a diferença entre a
escola na prisão e as demais, demonstrando que tal diferença precisa ser
respeitada, perceber as singularidades é uma das maneiras de ser um
professor cuidador. Além disso, ele percebe as singularidades de cada
endereço da escola prisional: Mambengo, Albergado, APAC-Feminina e APAC
– Masculina. No entanto, será que somente o perceber as singularidades é
suficiente para uma prática cuidadosa mais autêntica? Seria preciso uma
formação especifica para atuar nesse ambiente?

Não sinto extrema necessidade, mas acharia interessante e
válido fazer um curso desses (Professor 6. Questionário dos
professores).

Esse docente demonstra se sentir a vontade com sua prática, mas acha que
um curso o ajudaria. Podemos perceber nessas falas que o professor de escola
em espaço de encarceramento, na perspectiva dos professores analisados e
na minha, é mais que um passador de conteúdos, sua prática docente precisa
ir para além dos conteúdos programados, levando em consideração a
formação humana e as singularidades de cada sujeito.
Mas será que esse espaço não necessita de um currículo especifico que
priorize as questões humanas e selecione conteúdos programados para uma
formação que possibilite o sujeito a seguir sua formação escolar fora das
grades? E se alguns professores afirmam a necessidade de uma formação
especifica, será que não estamos esquecendo de cuidar deles, assim como
esquecemos dos sujeitos encarcerados?
Quando nos referimos às escolas situadas no interior das
prisões, as particularidades do espaço evidenciam as
complexidades do ato pedagógico, pois esse cenário apresenta
necessidades “advindas da trajetória escolar, história social e
cultural, de questões vinculadas à violência e ao delito”. Dessa
forma, torna-se fundamental a formação dos/as educadores/as
no sentido de refletir sobre a prática docente no interior de uma
prisão, além de ser imprescindível a compreensão do espaço
onde a escola está inserida, visando estabelecer uma
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estratégia educativa capaz de abranger a instituição e seus
sujeitos, “destacando-se as condições de sua apropriação na
perspectiva de quem aprende (um jovem ou adulto em privação
de liberdade) e as características das situações específicas em
que o ensino acontece (a prisão ou instituição total)”
(ONOFRE, 2010, p. 3, apud CARDOSO, p.52, 2013).

Todos os professores responderam no questionário que gostam de trabalhar na
escola no sistema prisional. Em todas as observações que fiz na APACfeminina percebi esse contentamento dos professores em trabalhar lá. Não
ouvi nenhum comentário negativo sobre as alunas. Eles se relacionam bem
entre si, muitos parecem ser amigos. O único comentário que ouvi sobre
insatisfação com o trabalho de docência foi sobre o salário. A maioria se
queixava do salário antes da aula e sobre não receberem o auxilio
periculosidade.
Acredito que o fato de eles gostarem de trabalhar na escola é um fator
determinante na relação deles com as alunas, uma vez que esse gostar já é
uma abertura, eles já entram em sala de aula abertos a uma boa relação com
as alunas.
Todos os professores responderam no questionário que acreditam na
transformação humana das recuperandas que frequentam a escola. Segue os
comentários:
Sou um educador humanista (Professor 1. Questionário dos
professores).
Porque se não acreditasse não viria lecionar no sistema
prisional. Porque somente quem acredita na transformação
humana pode atuar no sistema prisional (Professor 2.
Questionário dos professores).
Estão no sistema para serem recuperados (Professor 3.
Questionário dos professores).
Todos nós podemos mudar, a intenção da APAC de Curar é
exatamente esta, fazer com que eles admitam o erro e
procurem refletir sobre as consequências ocorridas e façam do
possível ao impossível para se recuperar e viver o novo
(Professor 4. Questionário dos professores).
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Porque todos tem o direito de se redimir de seus erros, e o
estudo é um forte aliado para conseguir isso (Professor 5.
Questionário dos professores).
Acredito na transformação, mas alguns casos podem ser mais
difíceis e alguns indivíduos podem ter maior resistência a essa
transformação (Professor 6. Questionário dos professores).
Porque acho que a escola é uma das formas de mostrar novos
horizontes para os detentos (Professor 7. Questionário dos
professores).
Acredito sim, mas em número pequeno e com trabalho a longo
prazo (Professor 9. Questionário dos professores).
Mesmo que pequena acredito na recuperação e espero que os
índices aumentem sempre mais (Professor 10. Questionário
dos professores).
Eu acredito no poder da educação em transformar pessoas
(Professor 11. Questionário dos professores).
Temos um grande exemplo dentro da APAC- Masculina que é
o aluno...[nome suprimido]. E acompanhado reportagem vejo
vários alunos brilhando nos vestibulares/Enem. Isso de fato é
um novo rumo para eles (Professor 12. Questionário dos
professores).
O Ser humano tem oportunidade de mudanças em qualquer
momento da vida em que encontra (Professor 13. Questionário
dos professores).

Seguem comentários dos professores relativos à sua atuação na Educação
escolar no sistema carcerário:
A maioria dos professores respondeu que a relação entre eles e as alunas
recuperandas é profissional, de afeto e de cuidado. Não sentem medo e não há
conflito.
No sistema carcerário além de ministrar conteúdos da
disciplina, o professor é também um educador social. Acontece
uma via de mão-dupla de humanização do professor e dos
alunos (Professor 1. Questionário dos professores).
Acho esta experiência de trabalhar com detentos muito
enriquecedora, pois aprendemos muito das relações humanas,
valorizando atitudes que antes não tinham tanta importância
(Professor 7. Questionário dos professores).
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Hoje tenho notado que alunos encarcerados tem mais respeito
e vontade de aprender do que a grande maioria de alunos em
escolas regulares, trabalho em ambas as instituições e percebo
essa diferença (Professor 11. Questionário dos professores).

Interpretado os questionários, coube-me buscar, o professor que mais se
aproximava da temática da presente pesquisa, e planejar um grupo reflexivo
com a turma deste professor. Sendo assim, no próximo capitulo apresento a
justificativa da escolha da professora e as interpretações fenomenológicas da
relação entre alunas e professora de uma turma da EJA da Escola Detetive
Marco Antônio de Souza alocada, na APAC- feminina. Investiguei se acontece
e como acontece a dimensão de Cuidado nessa relação
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INTERPRETAÇÕES FENOMENOLOGICAS ACERCA DA DIMENSÃO DO
CUIDADO NA RELAÇÃO ENTRE PROFESSORA E ALUNAS EM ESPAÇO
DE ENCARCERAMENTO
Aí a gente se cuida, nós nos cuidamos. E além de
nós nos cuidarmos eu tento passar pra elas se
cuidarem, principalmente elas se cuidarem. Porque
eu já falei que aprendo muito mais do que eu
ensino. Mas, isso aqui é uma passagem... Eu passo
na vida delas e elas passam na minha, mas o que
eu aprendo com elas fica em mim e o que eu
ensino ficam nelas.
(Professora. 08/07/2015)

Após a exposição do conceito de Cuidado e da fenomenologia na perspectiva
heideggeriana, da observação e descrição do ambiente e sujeitos de pesquisa,
busco agora interpretar, através de um olhar fenomenológico, a relação entre
alunas e professora de uma turma da EJA da Escola Detetive Marco Antônio
de Souza alocada, na APAC- feminina. Investiguei se acontece e como
acontece a dimensão de Cuidado nessa relação
A partir dos questionários aplicados aos professores que atuam na APACfeminina, percebo que eles gostam de atuar nessa unidade e acreditam na
transformação humana das alunas encarceradas. Sentem-se respeitados e
acolhidos pela escola. Dentre todos, o professor 1 e o professor 2 são os que
mais se aproximam da temática dessa pesquisa; uma vez que são os que mais
se colocam como parte do processo educativo nesse ambiente. Eles se
misturam com a escola, e assumem/encaram o papel de professor em espaço
de encarceramento.
A professora 2 atua desde o nascimento da Escola no sistema prisional de
São João del-Rei, em 2008, e leciona em turmas dos anos iniciais. Já o
Professor 1 começou esse ano e atua em turmas do ensino médio, não tendo
uma única turma. Sendo assim, acredito que a professora 2 é a que mais se
aproxima do que busco nessa caminhada. A professora autorizou a publicação
de seu nome nessa dissertação: Rosângela Aparecida da Conceição.
.
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Dessa forma, escolhi a turma que a professora Rosângela atua. Tal turma, dos
anos iniciais da EJA, é permeada pelo feminino: uma professora, cinco alunas
(quatro senhoras e uma jovem) e eu. Desse ambiente de pesquisa tão
feminino, também faço parte, pois parto das teorias fenomenológicas de
coopertinência: o humano é inseparável dos outros humanos e do mundo que
habita. A compreensão aqui é sempre coletiva, o pesquisador não é neutro,
mas mistura-se com os fenômenos estudados.
Assim, marquei um encontro com a professora explicando mais uma vez a
temática desse trabalho e perguntando se ela concordava e permitia minha
interação com sua turma de aula. Ela foi muito receptiva, gentil e interessada
pela pesquisa, demonstrando essa abertura em todos os nossos encontros, o
que facilitou muito o trabalho.
O passo seguinte foi o grupo reflexivo, composto pelas cinco alunas, a
professora e eu. Para os encontros do grupo reflexivo nos inspiramos nas
pesquisas da professora Heloisa Szymanski (2013). Segundo a autora, pode
haver discussões, textos, jogos coletivos a fim de trazer à tona as experiências,
construindo, assim, espaços que facilitem a expressão das experiências para
que, a partir delas, possamos criar um saber coletivo com tais reflexões. As
falas nos encontros foram gravadas e transcritas, preservando a fala original
dos sujeitos. Cabe ressaltar minha dificuldade em cortar, das transcrições, o
que elas dizem, por considerar o que elas falam como parte de seu texto, elas
como coautoras, às vezes, diziam coisas que eu não precisa comentar, daí as
grandes citações das transcrições.
Seguindo essa perspectiva, no primeiro encontro, ocorrido dia 07 de julho de
2015, compartilhei com o grupo um filme escolhido por mim: Vem dançar,
lançado dia 9 de junho de 2006 (1h55min) dirigido por Liz Friedlander (2006).
Nas palavras da Professora no encontro do grupo, tratava-se de uma:

[...] turma que era a turma da bagunça, eram alunos, entre
aspas, tidos como problemáticos. Eram os alunos problema da
escola, aí eles achavam muito mais fácil pegar esses alunos e
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excluir eles, colocar eles no cantinho do que procurar saber
uma forma de ajudar eles (Professora. Encontro do grupo.
08/07/2015).

O filme conta a história de um dançarino de salão profissional, Pierre Dulaine,
que decide lecionar aulas voluntárias em uma escola pública de Nova York. O
professor enfrenta resistência dos alunos no inicio, mas logo mistura seus
métodos clássicos ao estilo de vida dos alunos, transformando sua vida e a dos
alunos através do ensino da dança. A escolha desse filme se pauta pela sua
linguagem acessível e interessante para falar da relação entre professor e
alunos na prática educativa.
O encontro com o grupo se deu num pequeno espaço da APAC, onde as
recuperandas, quando permitido pela segurança, assistem filmes. A mobília
desse espaço é bem simples, mas bem cuidada: há três sofás improvisados
com colchões cobertos por uma colcha e almofadas de fuxico, tecidas pelas
próprias recuperandas, uma TV e um DVD.
Nesse encontro cheguei a levar pipoca com intenção de propiciar um ambiente
mais agradável e prazeroso. No entanto, a plantonista (responsável pela
segurança do dia) não permitiu, alegando que as alunas recuperandas estavam
de castigo. Tive que pedir permissão e mostrar qual era o filme para a
plantonista também, já que na APAC há restrições de filmes, não sendo
permitidos filmes que contenham cenas de violência, mas o critério para
permitir o filme não ficou muito claro para mim.
Nesse dia percebi o contentamento da turma com o nosso encontro. No
entanto, assim que cheguei ao espaço da aula uma das alunas ficou irritada,
pois pensou que eu estava ali para substituir a professora habitual. Fato que
para mim foi muito válido, a ponto de ser divertido e mostrou logo de início o
quanto elas tinham uma relação de afeto com a professora. Ela e eu
explicamos o motivo da minha presença na aula e rapidamente fui bem
acolhida. Quando o filme terminou encerramos o primeiro encontro.
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4.1 Dançando juntas

Foi, foi ela que ensinou. Tudo ela, e ninguém mais,
e só ela, e isso graças ao bom Deus ano que vem
eu vou ficar com ela de novo se eu tiver aqui. E, aí
não vou passar de ano nunca só pra ficar com ela.
(Aluna 3 se referindo à professora)

No segundo encontro, dia 08 de julho, realizamos a reflexão sobre o filme, e,
posteriormente, a fábula sobre o Cuidado, descrita por Heidegger em Ser e
Tempo (citada na seção 2 desse trabalho). Inicio a reflexão perguntando o que
elas acharam do filme. As respostas foram:

_Acho bonito a hora que ele ensina aquele grupo lá... (Risos)
(Aluna 2. Se referindo ao professor de dança lecionando para
os alunos tidos como problemáticos).
_Ensinou aqueles bagunceiro, agora os bagunceiros, ficou
sério né? [...] Aqueles bagunceiros que estavam dançando
aquele negócio de Funk, Rap aquelas músicas deles lá, ai ele
foi lá ensinou (aluna 3).
_[...] Vocês acham que o professor resolveu assumir essa
turma porque os alunos já dançavam? Eles tinham as danças
deles, eles tinham o linguajar deles, tinham uma postura
perante a vida que eles até então achavam que era correto,
aquela postura que eles tinham [...] (Professora).

A Professora considera que as singularidades de cada aluno precisam ser
respeitadas. O ambiente em que eles vivem também precisa ser levado em
conta e não simplesmente impor uma educação, o que demonstra uma
abertura para ouvir o outro. A professora questiona a turma sobre se o
professor ajudou na mudança dos alunos no filme:

_Acho que ajudou mais ainda foi quando ele... os meninos
falaram que... ele tinha também que dançar a dança deles, e
ele pensou bem;... eu vou... combinar com eles, dança as
músicas deles e dançar a minha também, foi onde eu acho que
encaixou mais a aula dele... (Pausa) Foi nessa hora, que
ninguém queria né? (Aluna 3)
_Então isso, cada um cedeu um pouquinho né? (Professora)
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_Isso foi uma ajuda, o professor. (aluna 3)
_O professor cedeu um pouquinho. (Professora)
_E eles também. (aluna 3)

A dimensão do Cuidado só acontece numa relação em que não há
sobreposição de um sujeito com relação a outro. Nessas falas o que percebo é
justamente essa via de mão dupla. Tanto a professora quanto as alunas
demonstram que a transformação através da educação só aconteceu porque
eles dançaram juntos, graças à entrega do professor e também dos alunos à
tarefa. Há, assim, um rompimento com a hierarquia entre docente e discente,
uma vez que ambos acabam cuidando um do outro. Mas é claro que cada um
cuida na medida de suas possibilidades de Ser.

_Éh isso aí mesmo, na verdade se não fosse o professor era
pra eles estarem na rua [...] matando, roubando... aí o
professor ajudou eles. (Aluna 4)
_No fundo, se a gente for parar para pensar no fundo, no fundo
o que faltou pra aqueles alunos? (Professora)
_Faltou um pouco de atenção, antes do professor chegar tava
faltando um pouco de atenção e um pouco de carinho e o povo
não tava querendo dá, acharam que eles eram apenas um... ah
deixa pra lá. (Aluna 3)
_Você acha que é possível relacionar esse professor com a
professora de vocês, com a escola aqui? (Eu)
_Não. Minha professora é muito mais. (Aluna 3)
_Éh. A Rosângela é mais sim. (Aluna 2)
_Você sabe que a sua cara não convenceu [Risos].
(Professora)
_Por que ela é mais? (Eu)
_Porque foi aqui que eu aprendi o pouco que eu sei, foi com
ela que eu aprendi ser... não ríspida com os outros, tá
discutindo, tá... brava não sou mais, sou mais carinhosa com
as pessoas, não tinha carinho com ninguém e, aprendi a
conhecer mais as pessoas que eu não gostava de ficar no meio
de gente não. Eu gostava sempre de ficar no meu canto, por
isso eu fiquei dois anos e dois meses só aqui dentro sem por o
pé lá fora pra esquentar no sol. E, hoje, eu, graças a Deus, eu
tô mais... ah eu tô mais amiga das pessoas. Não gostava de
muita amizade não. Agora eu sou assim, quando eu vejo que
não dá pra mim eu saio de perto não discuto,... então... isso eu
devo a ela. (Pausa) [...] Só que eu não gosto de estudar.
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(Risos) [...]Eu tenho que ser franca, eu não posso mentir e
falar assim que eu amo estudar, eu amo a senhora, estudar eu
não gosto. (Aluna 3)

Essas falas me chamaram muito atenção, abre um espaço para reflexão sobre
a figura do professor, mais ainda, sobre o que ele pode representar em espaço
de encarceramento. A aluna 3 "ama" a professora, mas não gosta de estudar,
mostrando o quanto a professora Rosângela é importante na sua formação.
Seria possível pensarmos que o professor que atua em espaços de
encarceramento tem um papel fundamental no Cuidado com essas pessoas?
Percebo aqui a dimensão do Cuidado nessa relação, a aluna 3, mesmo não
tendo tomado gosto pelo estudo, encontra no tempo de estudo um conforto e
acaba tomando o estudo como algo positivo em sua vida, a partir do incentivo,
paciência, dedicação e preocupação da professora com a turma.

_[...] A partir das coisas que a gente gosta, nem tudo na vida
da gente é só o que a gente gosta. (Professora)
_[...] Mas não aqui eu sou obrigada! (Aluna 3)

Para permanecer no sistema APAC de São João del-Rei as recuperandas que
não concluíram a educação básica são obrigadas a frequentar a escola. Mas, a
partir das falas acima a professora, a meu ver, continua na dimensão do
Cuidado, não se deixando levar pelos elogios, mas provoca a aluna a refletir
sobre o estudar. A professora cuida das alunas no sentido de levá-las a
cuidarem de si mesmas. Ela não as transforma em meros objetos de sua
própria ocupação (Bersorgen), ao contrário, permite que elas cuidem de si
mesmas.

_Pois, a senhora aprendeu a ler aqui. [...] A senhora não acha
que assim, aprendeu muito mais pra vida da senhora?
(Professora)
_Não, pra vida eu aprendi [...] Aprendi a ser educada, aprendi
com a minha inteligência cada vez mais a conviver com as
pessoas, aprendi a gostar das pessoas, que eu só gostava da
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minha família, somente da minha família, pra mim tanto fazia, o
estranho pra mim não era nada, sabe. Então, eu aprendi essas
coisas depois de velha porque eu nunca tive ninguém pra
ensinar... Eu nunca sentei em uma cadeira de escola. (Aluna 3)
_A primeira vez foi aqui? (Eu)
_Primeira vez foi aqui, obrigada né? (Aluna 3)
_E foi tudo a professora Rosângela quem te ensinou? (Eu)
_Foi, foi ela que ensinou. Tudo ela, e ninguém mais, e só ela, e
isso graças ao bom Deus ano que vem eu vou ficar com ela de
novo se eu tiver aqui. E aí não vou passar de ano nunca só pra
ficar com ela. (Risos) Né? Não, a senhora não vai passar eu
não pra outra professora nunca na vida, eu não sei fazer uma
conta direito, não sei escrever direito, não sei nada e como é
que vou passar pra outra escola, pra que? A outra professora
me ensina, faz tudo pra mim aprender, mas a cabeça não
ajuda e é isso que eu vou falar (Risos). O que posso fazer?
Fazer nada (Risos). Falar a verdade, mentir pra que? Éh.
Agora se eu tivesse na primeira série, quinta série, quarta série
essas coisas toda eu falaria pra senhora; não eu quero ir pra
outra escola, pra outra aula e tudo, mas eu não tenho...
(Pausa) Não posso mentir. Mentira tem perna curta e é
descoberto. (Aluna 3)

Essas falas me emocionam, pois percebo o quanto a relação cuidadosa nesse
ambiente é transformadora. A relação afetiva com a professora parece ser
mais importante para a aluna 3 do que os conteúdos escolares em si. Essa
aluna prefere não passar para o próximo período escolar para não trocar de
professora. Ao mesmo tempo a aluna relata que aprendeu a ler e fazer cálculos
matemáticos com a professora, revelando que essa afetividade entre elas
reflete na aprendizagem dos conteúdos escolares também.
O Cuidar aqui não se refere a transformar o outro em objeto de nossas
ocupações, substituindo a tarefa de cuidarmos de nós mesmos por aquela de
cuidarmos dos outros. Se o outro faz parte do que sou é cuidando de mim que
cuido do outro e vice-versa. Cuidar é sempre uma tarefa mútua. Cuidar
também não implica em colocar o outro em uma posição inferior, que precisa
de assistência, mas sim em percebê-lo como igual: alguém que habita e
compartilha o mesmo mundo que eu. Afinal Ser-no-mundo para Heidegger é
uma relação com o Ser dos outros, do mundo e com o nosso próprio Ser.
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Se existimos na dimensão dessas relações, para Heidegger, é a partir do
Cuidado que a presença significa os entes que vêm ao seu encontro.

É

cuidando dos outros que cuidamos de nós. Sendo assim, será que na relação
entre professora e alunas/recuperandas existe uma condição de abertura e
sensibilidade? Será que na relação entre discente e docente, o professor que
cuida dos alunos acaba cuidando de si mesmo?

_[...] Hein, Rosângela, todo mundo gosta mais de você do que
dos outros professores, porque você põe no eixo mesmo
(Risos). Ela conversa, aí ensina se a gente faz uma conta, aí
eu faço uma conta, ela fala calma vai devagar, não é gente?
Xinga. (Aluna 2)
_De vez em quando puxo a orelha. (Professora)
_Ah, tá! (Aluna 2)
_Mas ela é muito boa, tem vezes que você não quer fazer, ela
tem paciência com você, ela é compreensiva, você tem ciúme
dela ensinar pra as outras... (Aluna 1 se referindo à professora)

Quando a aluna 2 diz que a professora "põe no eixo mesmo" percebo a
preocupação da professora enquanto Cura (Sorge). Pode-se derivar a palavra
alemã Sorge em Bersorgen que é o Cuidado que temos com as coisas com as
quais lidamos no cotidiano (o giz, a caneta, o quadro) e Fursorge: preocupação
e solicitude. Este se refere ao caráter ontológico do fenômeno da Cura, é o
Cuidado com as outras Presenças. O Cuidado da professora é enquanto
Fursorge, não anula as possiblidades de ser das alunas, ao mesmo tempo que
ela é carinhosa e afetuosa, não deixar de chamá-las para cuidarem de si
mesmas. Chamar atenção do aluno também é preocupar-se, é estar atento a
ele. Vejamos essas falas:

_[...] Olha pra você ver, se você olha pra dona (aluna 3) você
não vê aquela aluna mais levadinha da sala (Risos).
(Professora)
_Ela é. (Aluna2)
_Ahã, ahã... mal agradecidas! Eu ensino vocês (Risos). (Aluna
3)
_Você ajuda e ensina também? (Eu)
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_Quando ela [professora] tá olhando pra lá eu fico aqui com
elas. (Aluna 3)
_Passa cola. (alunas)
_Tem coisa que Rosângela fala assim, o aluna é assim?
Quando vai olhar, a Rosângela despista assim, quando vai olha
tá uma ensinando a outra (Risos). (Aluna 2)
_E tudo acha que eu não vejo. (Professora)
_Na verdade é quando sei que, as vezes, a maneira que ela
vai passar vai ser muito mais fácil pra elas aprenderem do que
da forma que eu passo, então as vezes eu deixo. Mas, assim,
uma coisa que eu não gosto, e, eu já falei pra elas, é que se
não deu para fazer a tarefa hoje deixa a atividade pra gente
fazer na sala de aula, se for fazer lá dentro [cela] é pra pedir
uma ajuda, mas não é pra deixar de fazer, porque a intensão é
elas aprenderem. (Professora)
_Tem... uma ai que, sabe, eu não vou ditar o nome não, a
professora passou uns negócios pra ela no caderno, aí
mandaram fazer, ai ela deixou pra, pra fazer lá, aí quando
chegou no outro dia a professora olhou, é, sua letra melhorou
de um dia pro o outro né (Risos). (Aluna 4)
_Professora conhece a letra do aluno, não conhece, Carol?
(Professora)
_Conhece. (Eu)

Ainda nessas falas observo a preocupação da professora em deixar que as
alunas exerçam suas possibilidades de ser. Com uma abertura e olhar atento,
ela percebe que uma ensinando a outra, pode ajudar na compreensão do
conteúdo. A professora não torna as alunas dependentes dela, não as domina,
ao contrário ela as leva a assumirem seus próprios caminhos.
Nessas falas, ainda, percebo o Cuidado das alunas entre si. A aluna que
compreende o conteúdo escolar primeiro não hesita em ajudar as colegas,
notei isso nas minhas observações de campo. Afinal, como diz Heidegger,
existimos enquanto ser–com, ser com os outros que compartilham o mesmo
modo ser: Ser-no-mundo. Esse compartilhar, aqui, é entre pessoas que
cometeram crime, mas independente do que fizeram, o Cuidado entre elas
acontece, se preocupam umas com as outras, trocam aprendizados, se
divertem e choram juntas.
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_Quando eu vim pra cá mal eu sabia meu nome, e olhe lá viu,
agora eu sei escrever umas palavrinhas né, faltando umas
letrinhas, mas lá vai. (Aluna 4)
_Mas o problema da aluna 4 é por causa dos óculos mesmo,
sabe. (Professora)
_Porque ela veio pra cá e tinha óculos, só que os óculos não
veio e aí os óculos dela quebrou... Então ela não consegue
enxergar uma letra do livro, por exemplo, uma letra de um
tamanho médio ela não consegue enxergar... e aí não tem
como eu ficar forçando muito ela porque quanto mais força é
pior, porque a tendência é piorar, né? Então o que acontece,
eu não posso forçar a dona [aluna 4], agora imagina se piora a
situação dela, pra ela vai ser pior, então a gente, não só com
ela, com a dona [aluna 3], aí eu falo pode fazer devagar na
hora que cansar pode dá uma pausa, devagar a gente vai
caminhando. (Professora)
_É bom que ela tem muita paciência pra ensinar a gente.
Esses dias eu tava falando com o meu filho ainda. Aí eu falei, o
.... Ah, eu tô tão alegre, eu já tô sabendo escrever umas
palavrinhas até boa, aí ele falou, é assim, mãe, então tá bom
ué... (Aluna 4)

O olhar atento da professora, que não se deixa dispersar nas ocupações
corriqueiras escolares (diário, reuniões, metas), caminha com as alunas, e é
aberta para ajudar nas realizações das possibilidades de ser da turma. Com
seu olhar sensível percebe a limitação visual da aluna 4 e a ajuda, mas, ao
mesmo tempo, não deixa que essa limitação impeça que a possibilidade do
estudo se efetive: "devagar a gente vai caminhando".

_[...]Todo mundo aprendeu a ler foi aqui? (Eu)
_[...] eu estudei lá mas depois eu fiquei com vergonha e eu era
a mais velha da minha sala, eu tava com 15 anos, ai peguei e
saí da escola, ah... agora eu tô... graças a Deus eu tô voltando
a estudar de novo. (Aluna 2)
_Quando eu estudava não tinha..., hein Rosângela, quando eu
estudava não tinha nem caderno, não tinha nada, quem me
deu o material foi um rapaz perto da igreja matriz, ele comprou
o material tudo e me deu. Porque eu escrevia tudo com
toquinho de lápis assim, escrevia no jornal, pedaço de papel de
pão. Não tinha caderno não. As outras crianças tinham na
escola... Nunca deu um caderno a gente lá. Eu e mais uma
menina. Depois o rapaz, esse cara veio e disse: não você não
vai ficar subindo com sacola, carregava em sacola de plástico.
(Aluna 2)
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Quando pergunto sobre onde as alunas aprenderam a ler, a fala acima leva a
reflexão sobre a situação econômica e social dessas alunas. A aluna 2 não
possuía sequer material escolar para permanecer nos estudos. Esse descuido
não gera mais violência? Seria a educação uma das maneiras de cuidar? A
partir desse estudo, acredito que a situação de descuido com as pessoas
menos favorecidas influencia no futuro delas. Todas as cinco alunas do grupo
relataram dificuldades financeiras na infância e, por consequência, no decorrer
da vida. Agora, privadas de sua liberdade de ir vir, são livres para estudar, e
onde menos se esperava o Cuidado, ele veio à tona, ali naquele espaço de
encarceramento, a educação se torna possível para essas pessoas.

_[...] Mas, tudo, tudo, tudo tem seu lado bom, e tem seu lado
ruim. Não é Carol? Pode falar o lado ruim! (Professora)
_Lado ruim? Deu está aqui na cadeia só... Isso aqui é que o
lado ruim. (Aluna 3)
_Mas é isso mesmo, isso aqui que é o problema. (Aluna 2)
_Não posso reclamar da minha vida, não tinha ninguém pra me
mandar a não ser Deus... Nem mãe e nem pai. Não vivo de
mandado de ninguém não. Por isso eu não aceito ninguém me
mandar, não deixo ninguém me mandar não. Ninguém me
mandava, eu mesmo mandava em mim. (aluna3)
_Fui criada na oca dos índios[...]. Em Amazonas, lá ninguém
manda em ninguém, levanta de manhã cedo cada um tem seu
serviço pra fazer... ninguém manda em ninguém... (Pausa)
(Aluna 1)
_Eh... aqui na escola não tem essa questão mandar em
ninguém? Aqui na sala de aula é livre? (Eu)
_Não. Aqui na sala, aqui é livre. (Aluna 1)
_Tem que só obedecer né, respeitar... (Aluna 4)
_A gente tem que obedecer só o professor. (Aluna 3)
_Éh, na escola tem que obedecer. (Aluna 2 )
_Agora ali pra dentro, em mim ninguém manda não. (Aluna 3)
_Nem em mim. (Aluna 2)
_Vocês se sentem livres aqui com a professora? (Eu)
_Claro, claro. Ela dá toda liberdade. (Aluna 3)
_Ela conversa com a gente né, ensina, nós desabafa com ela.
(Aluna 4)
_Não sei se todos os professores é igual, mas essa pra mim é
especial. (Aluna 3)
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_Na minha opinião é a melhor professora que tem aqui dentro.
(Aluna 1)

Essas alunas privadas de liberdade se sentem livres na escola. Com suas falas
fiquei pensando nas minhas experiências como professora, no ensino fora das
grades, a escola para esses alunos, muitas vezes, representava um cárcere. Já
para essas alunas recuperandas a sala de aula é um espaço de liberdade.
Sentir-se livre no ambiente de aprendizado escolar é uma dimensão do
Cuidado, livre para ser o que se é, realizando suas possibilidades de ser. Livre
para desaprender, aprender e reaprender.
Além do filme, compartilhei com o grupo a fábula do cuidado, citada por
Heidegger em Ser e Tempo, já descrita na seção 2 desta pesquisa, escolhi
esse texto por sua relação direta com a pesquisa:

_Gente, trouxe um texto para lermos juntas e continuar nossa
conversa. (Eu)
_A única dificuldade é que eu não sei lê. (Aluna 3)
_Mas vamos juntas, acompanhando. (Eu)
_Eu posso até ler, mas eu não sei. (Aluna 3)
_A [aluna 3] ler ou eu? (Aluna 2)
_Não, lê você. (Aluna 3)

A aluna começa a ler, mas sente dificuldade, dizendo: "ah, não, o Rosângela lê
você aí, porque você é mais fácil, você lê". As alunas ainda estão aprendendo
a ler e escrever, e demonstram muita dificuldade. No entanto, percebi a
dedicação constante da Professora em ensinar. A professora lê a fábula e
pergunto:

_Deu pra pegar mais ou menos, acompanhar, ou a gente lê de
novo? (Eu)
_Bem pouco. (Aluna 4)
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_O bem pouco, o que foi? Às vezes o bem pouco é muito, não
é? Às vezes a gente acha que não entendeu, mas entendeu
tudo. (Eu)
_Será que lê de novo? Vamos lê de novo? (Aluna 4)

A professora lê novamente o texto e logo em seguida diz:
_Posso contar pra elas a história de novo? (Professora)
E conta:
_Então é assim: Certa vez, Cuidado era o tipo como se fosse
uma pessoa. Tava atravessando o rio. Quando ele viu um
pedaço de... terra molenga, terra argilosa. Aí o que ele fez? Ele
pegou aquele pedacinho e começou a formar, dá forma aquele
pedacinho de terra, né? Seria um pedacinho de argila que ele
foi dando forma àquilo lá, aí Júpiter vê, viu, viu achou
interessante veio e ficou ali do lado. O Cuidado virou pra
Júpiter e falou assim: - “Júpiter você bem que podia dá o
espírito pra minha forma, já que você tá aqui de curioso, vamos
ajudar aí né”. Júpiter pegou e deu o espírito pra forma. Aí,
então, aquilo que o Cuidado tinha criado, tomou forma pela
mão do Cuidado e o espírito que Júpiter tinha lhe dado. Aí
nisso a Terra veio, e ficou ali também, assistindo. Aí eles foram
resolver o nome, que nome que ia por na forma que tinha sido
criada. Aí Júpiter virou e falou assim: - “Nada mais justo, já que
foi eu que dei o espírito, que seja o nome que eu escolher.”
Terra falou, - “Não. Justo tem que ser o meu nome porque,
afinal de contas a forma foi criada de um pedaço meu, né”, que
era, a Terra né, um pedaço de mim, que era argila. Aí ficou
aquela discussão. Os três ficaram lá discutindo; Cuidado,
Júpiter e Terra discutindo, discutindo aí eles resolveram pedir a
Saturno pra poder resolver essa situação, Saturno pegou e
resolveu. E falou o seguinte, ele falou pra Júpiter: - “Júpiter por
teres dado o espírito, deve receber na morte o espírito”, ou
seja, quando a forma morresse ele ia receber de volta, o
espírito. À Terra: - “Terra por ter lhes dado o corpo tu deves
receber o corpo”, ou seja, morreu volta pra terra. Não é isso?
Como, porém, foi Cuidado quem primeiro formou, a forma
deveria pertencer então ao Cuidado, enquanto, vivesse. Certo.
E, que essa forma deveria se chamar Homo, pois foi feito de
humus, terra. Entenderam? (Professora)
_O nome dado, humus, Homo. (Aluna 3)
_Essa forma argilosa ai, feita de argila, é que, feito de humus?
(Aluna 1)
_Se formaram e deram um espírito pra ele, deve ser um
homem. Esse homem que dessa argila se fez um homem e
tinha espírito, bom. Na minha cabeça fica, deu a terra e tantas
coisas, deram porque... trabalhou nessa terra deu... muitas...
muitas vidas né. Ah, sei lá. (Aluna3)
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_Se deram o espírito pra ele, ele se formou em homem... da
terra... então... deve ser um homem trabalhador, da terra
mesmo plantando, colhendo é... vivendo da terra, porque nós,
nós somos diferente de carne mas somos do pó da terra.
Espírito tem tudo: fala, enxerga, respira, morre... a gente cabe
aqui na nossa mão, então a gente é um pó. Virá pó. (Aluna 4)
_Se a gente levar esse texto pra gente? Vamos colocar que
esse texto seria relacionado com a nossa vida quando fala
certa vez atravessando o rio Cuidado viu um pedaço de terra
argilosa. Quem poderia ser esse cuidado? (Professora)
_Pode fazer um monte de coisa, então, tem que tomar muito
cuidado aonde tem esse produto. (Aluna 4)
_Isso, mas quando eu falo assim, Cuidado viu um pedaço de
terra. Cuidado aqui no caso seria uma pessoa, seria alguma
coisa. Vocês acham que quando eu falo assim: certa vez
atravessando um rio Cuidado viu um pedaço de terra argilosa.
Quem... quem, que.. se a gente fosse levar pra nossa vida,
quem poderia ser esse cuidado? (Professora)
_A gente. A gente mesmo. (Aluna 2)
_Nós mesmo, por termos que ter cuidado. (Aluna 4)
_[...] Seria o ser humano? (Aluna 5)
_Isso é o que seria, seria como se eu tivesse... porque na
verdade o texto ele abrange vários caminhos, tanto pode ser
em relação a minha vida, quando eu falo, eu vou moldar, a
minha vida. Como pode ser também em relação a Deus,
quando, como se a gente colocasse que cuidado fosse Deus,
quando Deus formou a gente. Né? E, Deus fez cada um de
uma forma e, a nós foi dado um espírito... e também foi dado
pra gente vida, né. A gente sabe que depois a gente vai morre
e vai devolver o espírito, e... (Professora)
_E vai virá pó. (Aluna 4)
_E vai voltar pra terra. De onde a gente veio... né? Então a
gente pode levar por esse lado, da forma de Deus, e pode levar
da forma como se nós é que fossemos esculpir a nossa... a
nossa o que? (Professora)
_As nossas vidas. (Aluna 4)
_Uma vez que a gente entrega a vida da gente pra Deus né?
(Aluna 5)
_A gente tem que tomar cuidado né? (Aluna 4)
_O que seria tomar cuidado? (Eu)
_Tomar cuidado pra não... sair fora da lei de Deus, não é não?
O caminho dele né. (Aluna 4)
_[...] Sobre isso eu entendi que eu acredito que ele fez, que ele
tentou fazer uma pessoas e ela tem que ter cuidado. Né, criar
uma pessoa. Agora não entendi, será que o cuidado que a
pessoa vai ser, cuidado com que ela vai ser, cuidado com que
ela vai ser?(Aluna 5)
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_Cuidar do que fala... Cuidado onde você vai... (Aluna 4)
_Cuidado pra não cair, cuidado pra não , cuidado pra não
machucar, cuidado pra... ah, cuidado pra um monte de coisa...
(Aluna 3)
_Cuidado com tudo. (Pausa) (Aluna 3)
_Como que cuida de tudo? (Eu)
_É igualzinho a senhora ter um filho, e cuidar daquela
criancinha desde da hora que gera na barriga até nascer.
Depois que nasce a gente já tem outro cuidado com ele. Dar
banho, dar comida, dar de mama, trocar, essas coisas, então
essa argila a gente tem que, tomar um máximo de cuidado
igual. Porque... da argila foi feito esse... esse homem que Deus
deu o espírito pra ele ser um pessoa... né? (Aluna3)

Esse diálogo diz por si só. É uma interpretação simples, mas coerente com o
conceito de Cuidado na perspectiva fenomenológica, é a interpretação do
grupo que vivencia o Cuidado na sua forma mais original o Fursorgen:
Preocupação. A preocupação com as outras com quem convivem. Além disso,
tal diálogo revela a paciência e dedicação da professora em ensinar e a
vontade das alunas em aprender, mesmo com a dificuldade de leitura, já que
elas ainda estão em processo de aprendizagem e a disposição em discutirem o
texto proposto por mim, mostrando um cuidado, no sentido de que mesmo
tendo uma certa resistência com a leitura, como eu propus o texto, elas se
esforçam em me receber bem, é um respeito afetuoso com aquele que ali
leciona. Nesse momento a Caroline pesquisadora e a do grupo se confundem e
nem mesmo para mim a distinção pode ser feita.
Partindo dessa fábula retomamos o filme na nossa conversa:

_No filme que nós vimos, vocês acham que aquele professor
cuidava dos alunos? (Eu)
_Ele se preocupava com eles, do modo deles está fazendo na
rua, então preocupado tava querendo por eles com outras
pessoas diferentes, pra fazer coisas diferentes. Coisas que ele
não tava fazendo, eles passavam a fazer. Então eles seguiram
o ritmo do professor. (Aluna 5)
_Se o professor tivesse errado os alunos também tava? (Aluna
4)
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_Mas ele, professor, os alunos aprenderam porque o professor
soube ensinar. Ele se preocupava com os alunos. (Aluna 5)
_O que é se preocupar com o outro? (Eu)
_Se preocupar é, tipo isso; a ajuda que o professor deu pra os
alunos. Se preocupar, nossa, fulano está doente! Vamos lá dar
remédio pra ele. Fulano está precisando disso, eu vou ajudar
fulano. O professor não veio hoje, será que aconteceu alguma
coisa com ele? (Aluna 5)

Preocupação: Fursogem, aqui, é compreendida como o Cuidado que temos
com as outras Presenças, ao contrário de Bersorgem: Ocupação, que é o
Cuidado que temos com as coisas. Ora, o humano não deve ser cuidado da
mesma maneira que cuidamos das coisas, ele merece um cuidado mais atento:

O Cuidado que se volta para os entes intramundanos no já-serjunto a eles nós chamamos de ocupação (Bersorgen). A
palavra latina ocupare encerra em si o verbo capare, que
significa pegar, tomar, agarrar, prender, aprender. No prefixo
desta palavra que está o ob-, que sugere a abertura de âmbito,
de uma envergadura que pode ser preenchida. Nós ocupamos
o nosso tempo, nos ocupando com as coisas, isto é, tomandoas, agarrando-as, trazendo-as para dentro da envergadura do
nosso cuidado, tornando-as, assim, familiares de nosso mundo.
O nosso cotidiano, é por isso, feito de afazeres (FERNANDES,
2011, p.24).

Sendo assim, a fala da aluna 5 remete a um cuidado mais autêntico, que
transcende o cotidiano, não nos ocupamos com os outros que nos vem ao
encontro, mas preocupamos. Como a professora diz:

Aqui a gente tem muito disso, sabe, Carol, assim às vezes
chegamos aqui, eu começo a dar minha aula, e vejo que
alguma tá assim meio, cabeça baixa, tá meia tristinha e, eu
tento mudar um pouco a aula, as vezes eu paro a aula e
começo a conversar, sabe. No primeiro dia de aula a [aluna 5]
deve ter até assustado um pouquinho, porque no primeiro dia
eu não estava aqui, né? Aí no segundo dia vi que ela estava
meio assim, e tal, aí eu comecei a conversar e fui falando da
importância da gente enquanto mulher perante a sociedade,
sabe? A nossa vida, estar em nossas mãos, né? A gente faz da
nossa vida o que a gente quer, mas, primeiro temos que nos
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amar. E aí de vez em quando a gente para a nossa aula e a
gente conversa, conversa muito e, aí eu vejo que... na verdade
essas conversas ajudam muito, sabe, ajudam muito, porque
sempre, sempre fica uma mensagem. E, assim às vezes
daquele momento nem, elas falam assim, a professora foi legal
e tudo mas... no momento não tá servindo pra mim. Mas eu sei,
eu sei que algum dia, em algum lugar vai acontecer delas
estarem em uma situação, e elas virarem e falarem assim:
Poxa, uma vez eu estava na sala de aula e a professora falou
uma coisa nesse sentido pra mim. Tipo assim, é... a gente sabe
que a maioria das... das mulheres que estão presas, né, por
causa de tráficos e tudo, e, é porque? Justamente porque é
levadas pelos namorados e tudo. E, elas não param para
pensar nelas, enquanto mulher. E aí eu sei que se acontecer
alguma coisa futuramente, que eu tenha uma aluna que passa
por isso, quando acontecer dela chegar nesse momento, ela
vai pensar duas vezes, ela pensar: Não, poxa a professora
falou uma vez que da minha vida quem cuida sou eu. Que eu
tenho que me amar primeiro. Será que eu quero, é isso mesmo
que eu quero pra minha vida? Então, é... assim... é... até
passei um filme pra elas que se chama?.... Aquele que ela
vai,... que ela é escolhida pra fazer de um treinamento com
homens. Era da Marinha? [...] Mesmo treinamento que os
homens fazem, ela faz, então, eu passei justamente pra
mostrar pra elas que nós somos tão fortes quanto eles. Porque
a gente, e que a gente assim, a nossa vida que no caso do
texto o cuidado aqui. Além da gente ter o cuidado, a gente
tem que ter o cuidado umas com as outras, sabe. (Professora)

Nesse universo, a partir da pesquisa de campo, percebi que os crimes que
levaram essas recuperandas a estarem na situação que estão hoje, são
relacionados, em geral, à submissão feminina, seja ao marido, companheiro ou
ao filho, do sexo masculino, que cometia o crime de trafico de drogas e as
mulheres acabavam se envolvendo, muitas vezes sem saber. Observei ainda,
que muitas delas mal sabiam ler, e só tiveram acesso a alfabetização dentro do
ambiente carcerário. Temos, com essa informação, um indicativo de que o
pouco acesso à escola ou a outros meios de Educação é um fator que aumenta
a população dos presídios. Fica a reflexão: essas mulheres teriam um destino
diferente se tivessem acesso à educação escolar antes de serem presas?

Já aconteceu, já aconteceu as vezes da [aluna 2] ficar
emburrada e aí, chegar no final da aula ela ver que ela passou
um pouco do limite dela, ela vai e pede desculpa a dona [aluna
3], sabe, elas já, ah, desculpa hoje eu não tava muito legal, aí,
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aquilo passa. [...] Aí a gente se cuida, nós nos cuidamos. É,
além de nós nos cuidarmos eu tento passar pra elas se
cuidarem, principalmente elas se cuidarem. Porque, eu já falei
que aprendo muito mais do que eu ensino. Mas, isso aqui é
uma passagem... Eu passo na vida delas e elas passam na
minha, mas o que eu aprendo com elas fica em mim e o que eu
ensino ficam nelas (Professora).

O professor cuidador, nesse cenário prisional, precisa ir além da educação
escolar, problematizando as questões e levando as alunas a uma reflexão. Ele
é uma figura crucial no processo educativo. Assim como diz Camila Cardoso
(2013):

Não basta retirar a pessoa da sociedade de pertencimento e
inseri-la em outra com a justificativa que o isolamento e a
privação de liberdade não são pilares suficientes para devolvêla com outra conduta, se não houver espaços na prisão que
contemplem o diálogo e a reflexão critica sobre a realidade (p.
230).

Abrir espaços para reflexão, rompendo com o conteúdo escolar programado, é
uma forma de Cuidar. É não se perder no mundo das ocupações (Bersorgen),
prazos a cumprir, relatórios, métodos pedagógicos predefinidos, mas se
preocupar com o outro (Fursorgen). Sentindo, ouvindo, ajudando.

_Esse é o cuidado. [...] E, outra coisa, né, a nossa vida, a única
pessoa a quem a gente deve a nossa vida, é pra Deus. Né, é o
que eu sempre falo também, não tem que ter vergonha de
nada, porque... A sua vida só pertence a Deus ninguém tem
nada com a vida de ninguém. (Professora)
_[...] o dia que eu sair daqui eu tenho vergonha de chegar na
minha terra que...[...] eu nunca cai nessa, entendeu? Na
cadeia..., não, [..]. Devo não, não devo, fui defender meu filho.
O que uma mãe não faz por um filho. Em um ponto desse aí eu
fui errada. Não fui? Então, isso que é o cuidado. (Aluna 4)
_Mas a senhora tem que por uma coisa na cabeça da
senhora, a senhora já tá pagando pelo o que a senhora fez. (
Professora)
_Como eu fui cair nessa cilada também? Por que? Sempre fico
pensando, por quê? Eu corri vinte e quatro horas atrás dele,
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sempre virava a noite, e virava atrás dele no meio da rua.
Passou um mês o rapaizinho largou aquilo, de mexer com isso,
já começou... aí já junto com a turma, um mês que parou, aí
que eu larguei em cima da estante e sem falar com ele, ai fui
tomei banho, aí peguei, as invés dele ir lá no banheiro ou ele
gritar também. O erro foi meu e dele, ao invés dele gritar que já
estava algemado do lado de fora com os “homens” [Polícia].
Ou, mãe eu tô chamando, eu tava tomando banho. (Aluna 4)
_Hein Rosângela... é
Mambengo...(Aluna 2)

igual

eu

tenho

meu

filho

no

_Eu não joguei fora porque eu fiquei com medo da reação dele,
quem fuma, vocês sabe a reação de quem fuma, mexe com
isso aí vocês sabe. Mão em mim ele nunca pôs não, ele não
ficava agressivo comigo não, mas ficava com medo. Aí, falei,
achei isso dentro de casa, que respeito que vai dá? Quando,
quando ele começou a pular, os policiais começaram a falar:
[nome do filho]! como sai do banheiro? Saí do banheiro eles
iam por a arma na minha cabeça. E, falou assim, esperai que...
sossega aí que você tá preso! Ele podia ter gritado: Oh, mãe a
polícia está chamando a senhora. Não é não? (Aluna 4)
_Oh, cuidado extremo, no caso dela o cuidado extremo.
(Professora)
_Éh, Aluna 4, você trabalhou muitos anos, nunca mexeu com
isso você só... ajudava... só... tá passando por isso, por causa
do seu filho, né? (Aluna 2)
_Oh, eu vou falar pra você, eu nunca precisei disso não. Pra
comer, nunca precisei disso não, graças a Deus. Quando o pai
deles morreu, deixou ele com um ano e oito mês, esse que tá
preso lá. Vivia catando toquinho pra fazer sopa de fubá, pra
tratar de mim e pra tratar deles. O povo me pedindo, o povo me
pedindo os meus filhos pra eles, porque eu não tinha condição
de cuidar não. Catava um monte, quando o povo cata o milho
lá e caia. Eu catava passava no moinho de fubá pra tratar, pra
dá sopa de fubá pra eles. Nunca tive dinheiro pra viver não.
(Aluna 4)
_Ah, eu já passei por isso. (Aluna 2)
_[...] Então... ficou desesperado, me dá o menos vinte reais aí
pra mim ajudar, menos dez reais? Eu falei com ele, se eu
tivesse dez real eu não estaria aqui não meu filho tava na casa
do meu... e comendo bem, fazendo almoço pra mim almoçar,
na sexta-feira, ou então lá na roça sossegada lá. Ele queria,
porque queria dinheiro... pra ajudar eles, entende? Pode parar.
Ah, eu tenho vergonha de chegar na minha terra.
[...]Rosângela, Rosângela! Eu nunca, eu nunca pus isso na
minha boca, nem cigarro. Éh, nem cigarro na minha boca.
(Aluna 4)
_Oh, a senhora pôs ele... em cuidado ao extremo. Cuidou do
filho ao extremo. [...] É porque a senhora é mãe, mãe é mãe...
a senhora pensa de uma forma diferente do filho da senhora,
entendeu? O filho da senhora é filho. Geralmente o filho vê a
mãe, ainda mais quando é filho homem, ele vê a mãe como
106

uma santa. O... pro filho da senhora vê a senhora aqui, nesta
situação, pra ele é difícil e saber que a senhora tá aqui por
conta do outro irmão. Que, assim, no frigir dos ovos foi por
conta dele que a senhora veio pra cá e pronto. Não dá pra ele
esquecer que a senhora tá aqui, é muito difícil também. Então,
essa situação é difícil pra todo mundo. (Professora)
_Pior que você vê... você vê como as coisas é difícil oh; meu
menino preso, a mulher dele tá pra ganhar neném, a mulher
dele lá de cima, ela já ganhou um menino. Eu conheço o
menino. O menino tá precisando de apoio de pai, de vó e tô
aqui... Agora a mãe com dezesseis anos, como que ela olha
essa criança? [...]Eu não posso dá atenção pro menino, eu tô
trancada aqui e ele lá em cima não pode dá atenção ao
menino. Vai dá atenção como? (Aluna 4)

Nesse trecho, o interessante é que o grupo, refletindo sobre o que seria o
Cuidado na fábula, trazem o tema para suas próprias vidas, relacionam com a
maternidade. A aluna 4, ao relatar como foi presa, afirma que motivo pelo qual
ela se encontra nessa situação de encarceramento seria para proteger o filho.
Como a professora diz "cuidado ao extremo" com o filho.
O fato de a aluna 4 sentir vergonhar de voltar para casa me chamou atenção,
pois, na maioria das vezes o sujeito que já foi preso é mal visto pela sociedade,
sofre preconceito, não consegue emprego e respeito. A pena pelo crime
cometido parece ainda continuar fora das grades. Além disso, as alunas
relatam que seus familiares também estão cumprindo pena, isso abre uma
reflexão: a maioria das pessoas presas, como descrito na parte 3 dessa
pesquisa, é de classes menos favorecidas, e isso soa mais forte ainda quando
vemos que existe mais de uma pessoa presa na mesma família.
Ainda nesse diálogo a professora leva as alunas a refletirem sobre suas vidas,
diante disso eu levanto a questão no grupo:
_Diante disso que vocês falaram, esses momentos que a
professora faz de reflexão, o que você têm pra contar sobre
isso? O que você acham? (Eu)
_Teve um dia mesmo que eu tava dentro da sala e ela
começou a falar essa história, eu consegui chorar, desabafar,
consegui chorar um pouco. Eu já cheguei na sala mais bem...
sei lá? Mais forte, mais... Agora eu preciso de outra pessoa, de
outra pessoa pra conversar de novo (Aluna 1)
_Ela parou um tempinho e te ouviu? (Eu)
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_Não, assim... foi o contrário, eu é que ouvi ela. O que ela falou
acabou batendo no mesmo sentido que eu estava sentindo, né,
e aí acabou sendo a mesma coisa. (Aluna 1)
_É igual quando a gente tá dentro da cela, pra você vê, a gente
fica lá. Tem dia, nem todo dia que a gente tá bem, um dia você
tá ruim, tem que perguntar. Tem dia, eu desabafo com ela um
bocado. Minha família... eles custam vir aí, porque [nome da
cidade] é bem longe né, a minha filha mesmo veio aqui no dia
das mães, veio ficar comigo. Então, tem dia que nenhum chega
perto da gente, não sabe o coração que a gente fica. A gente...
dá pra você em uma conversa dá pra entender a pessoa, né.
(Aluna 4)

Essas falas novamente mostram que esses momentos de reflexão instigados
pela professora fazem a diferença na vida das alunas. São momentos que
rompem com o cotidiano programado e abre espaço para novas descobertas,
aprendizados e novas experiências. Estar na dimensão do Cuidado enquanto
Fursorgen, se preocupando com outros, é não se deixar levar pelas ocupações
cotidianas, é um estar aberto ao que vem ao encontro.

4.2 A Professora
Eu gosto muito. Lá, na verdade, é assim, tem gente
que vai achar até estranho tudo, mas às vezes eu
sinto até paz, sabe. Porque com esses anos de
sistema prisional eu aprendi muito mais do que eu
ensinei.
(Professora)

Com a vontade de adentrar mais no fenômeno de pesquisa: o Cuidado na
relação professora e alunas, e saber mais sobre as experiências da professora,
no dia 16/07/2015 realizei uma entrevista com a professora da turma em sua
residência. Tal entrevista foi gravada e transcrita. Cabe ressaltar que preservei
a identidade dos sujeitos citados na entrevista.

Meu nome é Rosângela, sempre gostei muito de ensinar, fiz
normal superior. Primeiro eu fiz Educação Física, mas não
gostei muito, daí fiz Normal Superior e comecei a lecionar
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primeiro na prefeitura, depois fui para o Estado, e lembro que
sempre que eu ia na chamada tinha a vaga para a Escola
prisional e, na quarta chamada, a vaga continuava lá, aí eu
peguei, deve que é para mim, não tem cabimento, né? Fui
lecionar no presidio, nas primeiras semanas o pessoal achava
meio esquisito: você tem sonhado que está presa? Eu não
tenho sonhado. Eu achava normal, via que ali era um ambiente
pesado, triste, cheiro muito forte, mas para mim era um lugar
normal. Até então, porque enxergo que ali as pessoas estão
pagando por uma coisa que elas fizeram, nada mais.

O preconceito da sociedade se estende do sujeito preso para quem trabalha
com eles. Esse relato demostra o medo e preconceito da sociedade com
aqueles que se encontram em situação de privação de liberdade. A professora
sofreu preconceito da sociedade por lecionar em uma escola no presídio.

Aí fui, no inicio, lembro que comecei em abril, e aconteceu que
em maio a pedagoga chegou perto de mim e falou: Rosângela,
vai um aluno para sua sala e ele é meio assim, meio
esquentadinho, eu falei: Não tem problema, tudo bem! E ele foi
para minha sala. E aí eles tinham que fazer umas atividades
que eram feitas dentro da cela e a gente conhece letra de
aluno, que professor que não conhece? E os alunos me
traziam atividades, mas não eram feitas por eles, eu disse:
gente essas atividades é para vocês fazerem, não precisa pedir
para ninguém fazer. E é o que eu falo para minha alunas hoje:
quando não der conta de fazer, não peça a alguém para fazer,
peça para ensinar, e se não der conta de fazer, vem aqui no
outro dia que ensino, minha função é essa de ensinar. Ai um
aluno falou assim: “professora se ele não quer aprender deixa
ele para lá”. Ai ele achou muito ruim, do colega ter falado isso,
levantou pegou a carteira para acertar na cabeça do outro. O
aluno que a pedagoga disse que era problemático, foi o
primeiro que levantou e apartou a briga, e falou: “Não vocês
não vão fazer isso, a professora está aqui na sala de aula”.
Depois todo mundo parabenizou o “aluno problema”. Mais
engraçado é que aqui não temos segurança alguma. Ficamos
dentro da cela e o agente do lado de fora, mas até se acontece
alguma coisa, o agente tem autorização para não abrir e tirar a
gente. Ele tem que chamar a equipe de... negociação para
depois ver o que faz e depois soltar a gente. E aí todo mundo
nervoso, eu continuei na minha sala dando a aula, depois disso
vieram e perguntaram para mim: Rosângela você quer sair da
sala de aula? Eu falei: “Não, faltando 15 minutos para terminar
minha aula eu vou continuar dando minha aula”. Eu vi, naquele
momento, que se eu saísse da sala de aula eu ia mostrar
fraqueza e não é isso que eles esperam da gente enquanto
professor, eles não esperam que a gente demostre fraqueza e
tenha medo deles. Lógico que a gente tem que ter um certo
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receio, porque nunca sabemos qual a atitude deles, mas medo
não. Se demonstrarmos medo para eles.. a vida inteira, né?....
No fundo no fundo, eles já passam essa imagem para as
pessoas e as pessoas já veem eles como se fossem seres
diferentes, seres anormais, entre aspas, e aí a gente não pode
demostrar medo, continuei dando minha aula e tudo e aí fiquei.
(Professora)

O Cuidado acontece aqui na medida em que a professora não julga o aluno
caracterizado pela pedagoga como “aluno problema”, ela vai para sala de aula
em uma condição de abertura, sem predefinir os alunos e a aula. Conta
empolgada que foi justamente esse aluno que ajudou no momento da briga. No
cotidiano escolar muitas vezes padronizamos tudo: as pessoas e as aulas.
Essa professora, ao contrário disso, permite uma abertura, continua sua aula e
não olha para alunos de maneira preconceituosa, com medo, afinal ela é
professora, não estava ali para julgar ou punir, mas lecionar e mostrar, quem
sabe, novas maneiras de olhar o mundo.
Partindo do relato da briga, Rosângela desabafa sobre a questão da segurança
na escola alocada no presídio de São João del-Rei. É uma cela de aula, o
professor fica dentro da cela com os alunos e um agente de fora, para as três
celas. Além disso, os professores que lecionam na Escola Detetive Marco
Antônio de Souza, até o presente momento, não recebem o auxílio
periculosidade para lecionar no presídio.
A professora continua seu relato:
Fiquei no presidio até 2008, 2009, 2010, em 2011 pedi para
descer para a APAC feminina. Mas, assim, eu só decidi ir para
APAC feminina porque é mais perto de casa, mas gostei tanto
do presídio quanto gosto da APAC feminina, lógico que tem
diferença, no presídio tem cela e na APAC feminina não tem. E
lá na APAC feminina é aquelas meninas lá (sorriso) a gente
fala meninas, mas o povo não gosta que falamos assim com as
pessoas: as minhas aulas... os meus alunos, as meninas.. a
gente é professor e as pessoas não entendem, elas falam:
“Não são alunos, não são meninos, não são meninas, são
presos”. Não, presos enquanto estão lá dentro, enquanto eles
estão na sala de aula com a gente eles não são presos. São
alunos como os outros aqui fora. E até o respeito deles com a
gente é ainda maior do que com quem tá lecionando nas
escolas aqui fora. (Professora)
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O carinho da professora em chamar as alunas da APAC - feminina de meninas,
os outros professores e eu também quando lá lecionei e hoje enquanto
pesquiso: Meninas da APAC, minhas meninas, meninos da APAC, meninos do
presídio, sempre de forma carinhosa. Como a Rosângela mesmo disse:
“enquanto eles estão na sala de aula com a gente, eles não são presos”.
Talvez o respeito que ela disse que os alunos e alunas sentem por ela existe
porque primeiro ela os respeitou, olhou para eles como pessoas que são e não
como criminosos. Isso é o Cuidado, sempre uma dupla dimensão, só acontece
se vier de ambas as partes.

_Você sente diferença da época em que lecionou na
prefeitura? (Eu)
_Então, na verdade, na prefeitura eu lecionei na zona rural.
Então os alunos da zona rural são muito carinhosos, muito
educados... lecionei no Cajuru, são Miguel, com crianças, o
público é diferente, e depois eu lecionei para adolescentes na
Amélia Passos, escola do Estado. Era uma escola considerada
de risco, só que os alunos, na verdade eu vejo os alunos, eles
precisam muito mais que conteúdo, os alunos precisam de
alguém que ensine a eles os valores que eles vem perdendo
com o tempo, com a mídia, a TV, essas músicas... vão
deturpando os valores, e as vezes em casa não tem um apoio,
hoje em dia é difícil, porque mãe e pai precisam sair para
sustentar uma casa, só um já é difícil demais, né? A não ser
que tenham uma situação financeira muito boa, mas igual à
Amélia Passos era considerada de zona de risco, nós víamos
que a maioria dos alunos eram criados pelas mães sem os
pais. Eu tinha até um aluno, dois irmão, era criado pelo pai, ele
chegava na sala de aula agitado cantando funk. Eu falava
assim: tá bom, então vamos lá, quer cantar cante baixo, e da
música dele eu pegava o gancho para começar a lecionar
minha aula. Então eu vejo que tanto a carência dessa escola
que lecionei fora quanto a que lecionei dentro do sistema
prisional, é muito grande, eles não tiveram isso em casa. Eu
tenho um aluno, quando fiz minha pós, que deu um depoimento
para mim, ele falava que a imagem que tinha de criança era ele
com um saquinho na mão de papelão e as pessoas achavam
que era bala, mas era droga que ele andava vendendo na rua,
e aí perguntei para ele: “Mas e sua mãe?” Ele: “Minha mãe
estava trabalhando, mãe era doméstica”. Eu: “e seu pai?” Ele:
“eu não tinha meu pai, meu pai não era presente”. Então elas
saem pra trabalhar e as crianças ficam pra rua, e não dá tanta
diferença, mas assim, questão de conversa com os professores
a gente vê que o respeito dentro do sistema prisional ele é
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maior do que fora do sistema prisional. Os alunos respeitam
muito mais a gente. (Professora)

Quando a professora relata a paciência com o aluno que canta funk na sala,
compreende a carência afetiva desses alunos e não se deixar levar pelos
planos de aula predefinidos. Ela cuidou deste aluno, não julgou ou puniu por
cantar na sala, pelo contrário, em uma abertura ela percebe que “dançando a
dança deles” ela os conquistaria e assim poderia ensinar os conteúdos
escolares e repensar os valores, que, segundo ela, os alunos, tanto da escola
fora das grades quanto da entre grades, precisavam.
Como as experiências de magistério da professora foram com alunos
“carentes”: de afeto, de respeito, de cuidado, alunos de uma classe social
menos favorecida, ela não sente a diferença em lecionar para alunos em
situação de privação de liberdade. Para ela, são alunos, o que fizeram não
importa, ela não os julga, pelo contrário os acolhe e compreende a situação em
que vivem. Mas, no final da fala ela diz que tanto ela quanto os outros
professores sentem mais respeito por parte dos alunos na escola alocada no
sistema prisional. Diante disso eu a questiono:

_Esse respeito é de submissão ou de carinho mesmo? O que
você acha? (Eu)
_De carinho. [...] Éh. Assim, às vezes a gente fica até com um
pouco de receio porque, como falei, eu desci do presídio
justamente por causa disso, porque no meu último ano lá eu
passei por algumas situações em que... eu vi que se eu não
tomasse alguma atitude... eu solicitei uma atitude, não, não
obtive resposta, então a minha atitude vai ser eu mudar de
endereço, aí eu fui para APAC- feminina, ou, se eu não tivesse
ido para a APAC feminina, eu iria pra masculina, mas eu não
poderia ficar no presídio... (Professora) [Optei por não divulgar
o motivo da saída da professora da escola no presidio, uma
vez que a mesma autorizou a publicação de seu nome nessa
pesquisa]

Quando a professora me diz que o respeito que ela sente por parte dos alunos
é de carinho e não de submissão, nos mostra a relação afetuosa entre ela e
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seus alunos. Respeitar o outro de forma carinhosa é cuidar, é estar atento ao
outro que compartilha o mesmo modo de Ser no mundo. Isso fica mais forte
ainda em um ambiente de pessoas que na maioria das vezes só receberam
carinho na escola, como a Rosângela mesmo relata: a grande maioria é
carente de afeto, não tem família presente em casa.
A partir da conversa sobre seus alunos, a professora me conta um pouco sobre
as meninas/alunas da turma na qual realizamos o grupo reflexivo descrito
acima:

[...] São Cinco alunas. E, assim, cada uma num nível. Uma que
tá aprendendo a escrever o nome agora, é uma senhora. Uma
que aprendeu a escrever o nome e a ler tem pouco tempo.
Uma que já está mais avançada, mas tem dia que chega na
sala de aula totalmente desanimada, aí a gente tem que parar,
conversar. Tem dia que, nada que a gente planeja é daquele
jeito, né. A gente tem que, mudar todo o esquema da aula,
parar a aula, que às vezes uma conversa com ela rende muito,
muito mais do que o conteúdo em si. (Professora)

Aqui, mais uma vez, Rosângela abre um espaço para a reflexão, ela escuta e
sente as aflições das alunas. Numa perspectiva da fenomenologia, é em uma
condição de abertura que podemos ouvir o outro, no caso acima, ela percebe
que aluna não estava bem e tenta, a partir das conversas, seguir a aula.

[...] elas estavam reclamando do sistema, do método do
APAC..., a gente... quem já passou pelo sistema prisional e
hoje está no sistema APAC, a gente vê a grande diferença que
é, aí eu falei pra elas; mas peraí? Vocês reclamam do quê? Lá
no presídio as pessoas comem agachadas, no, no marmitex, o
banheiro não tem nem vaso, o banho é gelado, não é nada
humanizado, e aqui você comem no prato com talheres, o
banho é quente, vocês têm uma cama, roupa limpa, coberta
limpa pra dormir, vocês têm um tanque onde vocês podem
lavar as roupas, e, por no sol pra secar e não fica aquele
cheiro, né? Vocês tão reclamando de quê? Ainda, eu falei pra
elas, eu falei assim: eu acho que... o certo seria passar, nem
que fosse uns quinze dias lá em cima, pra poder dá valor aos
que vocês têm aqui, e olha... (Riso) elas ficaram com uma raiva
danada de mim [...] Quando eu cheguei lá no outro dia elas
tudo emburradas, tudo emburradas, tudo com aqueles bicos,
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emburradas... Aí eu falei assim: [...] gente vamos conversar!
Vão ficar com raiva de mim, podem ficar com raiva de mim...
mas assim, eu gosto de vocês, e eu, eu vou, se eu tiver que
falar eu vou falar de novo, eu vou falar de novo, porque o que
eu estou falando é pra o bem de vocês, e outra coisa, não
adianta vocês ficar com raiva de mim, não adianta, porque...
(Risos) porque eu sei que vocês tudo gosta de mim, não
adianta vocês ficar assim. (Risos) “Não, professora, mas você
falou umas coisas que não precisava de ter falado não”. Falei,
falei, sabe por quê? Porque eu sei que aqui é melhor do que lá,
porque se vocês forem pra lá vocês vão se arrepender. [...]E lá
tem uma coisa assim; se uma fala assim, é... “eu não vou fazer
isso..., porque... eu não acho legal!” Entre aspas, a outra às
vezes acha legal, mas ela não faz porque a outra não vai fazer,
sabe, elas ainda não tem aquela, é... percepção de ter a
opinião delas, a minha opinião vale, eu sou assim, a minha
opinião é essa e eu não vou mudar, eu não quero ir, você vai
se você quiser. Então elas seguem muito a cabeça dos outros,
é por isso que a maioria tá lá... Porque acompanhou a cabeça
do namorado, sabe. Acompanhou a cabeça de namorado da
questão do tráfico, né, tem até uma pesquisa que fala que a
maioria das mulheres que estão presas é justamente por causa
disso, né.

Aqui, novamente a professora problematiza os conflitos, abre espaço para o
diálogo e, como diz Celso Ilgo Henz e Joze Medianeira dos S. de Andrade
Toniolo (2013):

Na escola, esse constante aprender acontece nas trocas, nas
interações que se estabelecem entre educandos-educadorescontexto, que, juntos, vão aprendendo a ser numa relação
horizontal, afetiva/amorosa, dialógica, problematizadora,
reflexiva e transformadora. O saber do educador vai se
interligando ao saber dos educandos nas trocas que se
estabelecem no decorrer da práxis educativa, com diálogo e
afetividade, o que em muitos momentos provoca o conflito, a
reflexão crítica rigorosa, a passagem da curiosidade
espontânea para a curiosidade epistemológica, sem imposição
e manipulação. Isto somente é possível se houver um profundo
amor às pessoas e ao mundo, com a confiança de que a
mudança é possível (HENZ; TONIOLO, 2013, p. 4).
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A professora continua:
_É por causa de tráfico, a maioria. E, a maioria esta presa
justamente por causa do companheiro. (Professora)
_Você percebe isso em suas alunas? (Eu)
_A maioria das meninas estão presas por causa disso, e aí,
esses dias estava conversando com elas, eu estava falando
sobre a questão da mulher... que elas têm que si amar
primeiro, que não adianta elas querer ficar fazendo o que o
companheiro quer. Porque eles são os primeiros a abandonar
elas, quantas mulheres a gente vê indo nas íntimas dos
homens e quantos homens a gente vê indo nas íntimas das
meninas? Nenhum. Raríssimos. Lá no presídio mesmo, quando
eu lecionava lá, tinha, na época, trinta presas, dessas trinta, só
uma que tinha íntima, só uma, e a gente até viu ele lá, a gente
achou assim até meio estranho, né, porque a gente geralmente
vê as meninas indo pra íntima, a gente não vê os maridos indo.
Aí eu falei com elas, a primeira coisa que vocês têm que fazer
é pensar em vocês, porque vocês não pensam duas vezes, se
acontecer alguma coisa eles não vão... pensar duas vezes
antes de jogar vocês no mato... arrumar outra, não vão pensar
duas vezes. Prova disso é a maioria que está lá na APAC, a
maioria, poucos são os companheiros que seguem, que
acompanham, que vão juntos, a maioria. Eu estava
conversando com uma aluna que chegou agora, uma aluna
nova, e ela está lá justamente por causa disso, é casada, os
filhos..., sabe, elas vão presas e aí os filhos ficam com quem?
Sabe. Quem tem mãe, ficam com as mães, com as avós e
quem não tem? Sabe, vão tudo pra Casa Lar..., elas choram
muito, porque eu falei pra elas: ... primeiro é a gente. Nós, a
gente tem que si amar, tem que vê que a gente é
independente, não depende de homem não, a gente tem que
correr atrás das coisas, buscar os sonhos da gente. [...] Mas é
o que eu estou te falando então é tudo, tudo em função do
homem, do homem, do homem sabe. [...]

A professora se entrega aos conflitos das alunas, conversa e aconselha. Aqui,
ela, mais uma vez, traz à tona a questão sobre a submissão feminina ao
companheiro, relatando a situação da mulher nos presídios, muitas vezes são
abandonadas pelo companheiro e perdem a guarda dos filhos:

A maioria das prisões de mulheres está relacionada com o
tráfico de drogas e são poucos os casos de crimes com
violência. Dados do Ministério da Justiça mostram que o perfil
das mulheres presas no Brasil é formado por jovens, entre 18 e
34 anos e 58% são analfabetas, alfabetizadas ou não possuem
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o ensino fundamental completo. (Ministério da justiça- Governo
Federal, acesso em 30/01/2016)

Ainda sobre as mulheres presas a professora relata:

[...] E você sabe que esses dias voltou uma, já tinha sido presa,
voltou lá pra APAC, na hora que eu vi ela voltando, ela saiu
bonita né, forte, corpão e tudo, voltou seca, magra, tudo suja.
No dia que eu vi ela voltando eu fiquei muito triste, fiquei triste
mesmo, me deu até vontade de chorar, e eu pensei assim:
gente, o nosso, o nosso trabalho enquanto professor, vai ter
que mudar, ora! Alguma coisa vai ter que ser feito. Porque, a
gente... o pouco que a gente tá fazendo ainda é pouco, a gente
que quer fazer muito mais, a gente tem que colocar alguma
coisa na cabeça dessas meninas, elas têm que abrir a cabeça
e acordar que drogas, né, porque a pessoa que; igual no caso,
voltou por causa do craque, e ela saiu arrumou um filho, o filho
quem cria é, é a vó... a mãe dela, no caso, que cria a criança,
ela voltou pra droga, sabe? Ela voltou pro mundo das drogas...
Andava pra rua, tudo suja,... e as pessoas passam e olham
assim sabe com nojo, as pessoa nem conversam! Porque as
pessoas têm medo de ser roubadas, não sabe se a pessoa tá
drogada, se a pessoa não está, se ela vai ser agressiva ou
não, então as pessoas passam e se distanciam e aí o dia que
eu vi ela chegando lá na APAC eu falei pra os professores:
gente a gente tem que procurar fazer alguma coisa pra
desenvolver alguma outra coisa. (Professora)

Aqui percebemos a preocupação da professora com aluna que depois de ter
cumprido a pena volta às ruas, ao uso de drogas e, posteriormente, é presa
novamente. A professora cuida à medida que tem vontade de fazer algo para
transformar a realidade das alunas. Além de convidar os colegas para
embarcar nessa tarefa. Para tal tarefa ela aponta:

Então, e aí eu acho que além do trabalho que a gente faz com
elas eu acho que tá faltando alguma coisa, a gente tem que
procurar uma outra forma, um outro jeito pra chegar mais na
cabeça delas sabe, eu sempre procurei passar muito filme,
assim quando eu trabalho filme com elas eu sempre procurei
passar filmes verídicos, filmes que mostram a mudança das
pessoas, a, a realidade, filmes de superação, pra elas verem
que, elas têm condições de fazerem a história delas [...] eu falo
com as professoras e até a menina que tá trabalhando lá com a
gente,... [nome da professora suprimido], ela conseguiu a
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psicóloga e a psicóloga se dispôs a ir uma vez por semana lá,
no horário da aula, e fazer um trabalho com elas, então ela vai
procurar as que já saíram e já voltaram de novo é caso da...
[nome da aluna suprimido], minha aluna, que é uma senhora,
que saiu para um feriado do dia das mães, fumou maconha,
saiu no exame, voltou agora e está tratada. Então tá faltando
alguma coisa, alguma coisa tem que ser feita, porque não tá
surtindo efeito. E o que faz a gente ficar mais um pouco assim
desmotivado é a gente saber que elas saem dali e não têm
uma continuidade, o processo delas não têm uma continuidade
porque ali dentro elas têm aulas, elas têm umas regras a serem
seguidas e a partir do momento que elas saem dali, elas não
têm regras mais nenhuma, nem a justiça, nem o Estado quer
saber o que elas estão fazendo ou deixando de fazer sabe,
deveria tipo assim: oh, você tá saindo, você tá estudando? Tá,
pra você continuar aqui fora você vai ter que continuar a
mantendo seus estudos, ou então, você uma vez por semana
você vai ter que passar por psicólogo do Estado pra vê se você
não está mexendo com drogas, se você está continuando a
seguir o ritmo que você tinha antes, pra não perder isso tudo
que foi trabalhado, porque perde isso tudo que foi feito, aí
depois tem que começar tudo de novo. É muito triste!

A professora aponta sua preocupação com as alunas que, após cumprirem a
pena, saem da APAC e, consequentemente, da escola. Ela sente que o
trabalho com as “meninas” devia continuar fora da APAC também. Assim, um
cuidar contínuo daqueles que compartilham o mesmo modo de Ser. Nessa
perspectiva, cuidar das alunas recuperandas da APAC não é fazer caridade.
Ora, se almejamos um mundo mais habitável, seguro, se não queremos ser
assaltados nas ruas e termos nossas casas invadidas é preciso ir aos presídios
e cuidar das pessoas que possuem o mesmo modo de Ser que o nosso e
compartilham o mesmo mundo, mas que por alguma intempérie da existência
traçou caminhos diversos. Será a educação no cárcere uma das maneiras de
cuidarmos de nós e do mundo?
Dessa forma, eu questiono a professora se ela acredita que a escola e os
professores fazem a diferença na vida das alunas:

Eu acredito que os professores fazem uma diferença muito
grande, até em relação ao comportamento, né? Eles mudam
muito o comportamento deles, eles começam a pensar mais.
Já tive caso de aluno que falava que preferia ir pra escola do
que ficar dentro da cela, porque dentro da cela não ouvia nada
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de útil e nas sala pelo menos a conversa, eles falavam que
chegavam um certo tempo eles viam que a conversa da sala
de aula era mais proveitosa, mais proveitosa do que a da cela.
Que a conversa da cela era só gíria. Ah... quando for sair
vamos fazer aquilo. Na sala de aula não, a conversa era
totalmente diferente, então, assim, dentro da cela eles
acabavam selecionando quem tinha os mesmos assuntos e
quem não tinha, de quem não estudava... Tem um aluno que
não gostava de leitura e, um dia ele perguntou pra mim:
“Professora, o que a senhora lê?” Ah, eu sou suspeita pra falar
porque eu leio de tudo, eu leio de um tudo; de bula de remédio,
leio qualquer coisa, quando eu não tenho o que fazer eu pego
uma coisa e leio, mas, assim, eu gosto muito de ler Sidney
Sheldon, gosto de ler qualquer coisa eu leio, mas você quer
ler? Ele falou: “Eu quero”. Na biblioteca tem um livro pra ele ler.
Ele me surpreendeu, ele virou pra mim e disse: “Professora, eu
vou falar uma coisa pra senhora, eu peguei todos os livros que
estava dentro do banheiro e levei pra biblioteca, livros que são
ótimos pra leitura, eu tirei do banheiro e levei pra biblioteca”. Eu
falei: Uai! Mas, você não gosta de ler?! “Não, professora, eu
aprendi a ler, agora eu gosto de ler muito, então os livros que
eu vejo, que eu leio atrás e vejo que é bom eu carrego tudo lá
pra biblioteca”. Eu falei: “que bom!”. E ele falou: “Quando eu
comecei, antes de eu estudar eu dava muito trabalho, muito
trabalho, eu dava muito trabalho mesmo, eu não tinha
disciplina. Eu vivia sendo pontuado por falta, depois que eu
comecei a estudar eu vi que se eu fizesse isso eu só estaria
atrasando meu lado. Então eu aprendi muito com os
professores”. Então a gente tem muita coisa pra ensinar sim.
Muita. (Professora)

Essa fala mostra o engajamento da professora na melhora da educação no
cárcere. Como diz Freire (1993):
Uma das condições necessárias para que nos tornemos um
intelectual que não teme a mudança é a percepção e aceitação
de que não há vida na imobilidade. De que não há progresso
na estagnação. De que, se sou, na verdade, social e
politicamente responsável, não posso me acomodar às
estruturas injustas da sociedade. Não posso, traindo a vida,
bendizê-las. Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos
poucos na prática social de que fazemos parte (p. 88).

A professora continua a mostrar seu engajamento:

Eu acho que tinha que ter uma união; entre a Secretaria da
Educação e a Secretaria de Segurança Pública, então, não só
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a Secretaria de Segurança Pública não, porque a partir do
momento que elas saírem elas já não são mais da Segurança
Pública, eu acho que entre o próprio Tribunal de Justiça e a
Secretaria de Educação, eles deveriam formar um vinculo e
fazer com elas continuassem estudando aqui fora pra poder ter
esse benefício, sabe? Tipo assim..., você saiu, você já tem o
ensino médio, fazer o quê, né? Tem faculdade pra fazer mas aí
a pessoa não é obrigada a fazer faculdade e nem fazer um
curso técnico. Mas assim, pelo menos, quem não tem oitava
série, quem não tem o ensino médio sabe deveria ter um
vínculo e falar: Até você assinar sua conduta, até você, todo
mês que você vier assinar sua condicional você tem que
trazer... um... certificado, uma declaração de uma escola que
você está estudando, todo santo mês com sua frequência
escolar. Eu acho que deveria ser isso, deveria ter esse projeto,
pra dá continuidade.[...] Porque eu acho que a gente só
consegue alguma coisa com educação, porque se não for a
educação, nada muda, sabe, o mundo não muda, as pessoas
não mudam. Porque só com a educação que vai ter mudança.
(Professora)

A professora acredita que a educação ajuda e pode transformar o modo de
viver dos alunos que estão privados de liberdade. Educar nesse espaço é uma
das maneiras de Cuidar dessas pessoas, muitas vezes esquecidas pela
sociedade em geral. Além disso, ela ainda aponta possíveis maneiras de
melhorar a educação, pois sente que a escola pode fazer mais por essas
alunas.

Eu gosto muito. Lá, na verdade, é assim, tem gente que vai
achar até estranho tudo, mas às vezes eu sinto até paz, sabe.
Porque com esses anos de sistema prisional eu aprendi muito
mais do que eu ensinei. Hoje eu olho as pessoas com olhar
diferente, eu penso antes de falar pra mim não magoar as
pessoas. É, elas trazem pra gente uma visão diferente da vida,
a gente vê que a vida que a gente tem é linda, perto da delas,
com todos os nossos problemas, os problemas da gente não
chega nem perto dos problemas delas não. Elas não estão
perto da família, não estão perto de filhos e pra gente que é
mulher ainda é pior ainda, porque homem, tá preso não tem
tanta afinidade com filho igual a mulher tem, com os filhos.
Então, me sinto muito bem, gosto muito de ficar lá sentadinha
com elas, ensinando, lecionando, conversando, puxando a
orelha delas de vez em quando. (Ri ao fundo). Tem que puxar!
[...] Sabe, aí é hora de eu puxar a orelha dela e mostrar pra
elas que elas não têm que ter vergonha. Que elas já tão
pagando pelo o que elas fizeram, né? E que ninguém tem que
apontar o dedo pra elas, e que quando elas saírem de lá elas
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têm que sair de cabeça erguida sim. Que elas não aceitem
também ser chamadas de ex presidiárias, e não existe ex
presidiária, já pagou a pena. Ex-presidiária seria se. elas ainda
fossem presa, mas elas não são ex-presidiárias, elas são
pessoas, elas voltam pra sociedade pra mim como pessoas
normais, não tem que baixar cabeça sabe e as pessoas
apontarem o dedo pra elas como se elas fossem pessoas
diferentes porque não são. Nós enquanto estamos aqui fora
está sujeito a está no lugar delas, e elas no lugar dá gente um
dia, a gente não sabe. [...]Tipo assim, eu tenho filho, as, as
vezes até por uma ironia do destino mesmo, você pode está aí
dirigindo um carro e acontecer uma coisa e você parar lá
dentro. [...]. (Professora)

A professora gosta de lecionar para as “meninas“, existe uma relação de afeto
e de aprendizagem. Relação essa que transformou seu modo de ver o mundo.
Ela cuida das alunas encorajando-as a seguir em frente, olha para as
“meninas“ como seres humanos que são e não como criminosas que precisam
ser julgadas e punidas o tempo todo, ela se coloca no lugar das alunas: “Eu
aprendi a me colocar no lugar delas. Aprendi a ser mais cuidadosa”
(Professora). Ela percebe o outro como igual que compartilha o mesmo mundo
e possibilidades de Ser.

[...] Eu acho que elas me, me veem assim... algumas me veem
como irmã, algumas me veem até com mãe mesmo, sabe?
Mas na verdade, [...] eu não procuro muito entrar na vida
particular delas, em questão de problema, de o porquê elas
estarem ali, o que elas fizeram? Se elas quiserem si abrir elas
falam, e elas falam assim, espontaneamente, eu não fico
especulando não, eu não fico perguntando não: ah, por que
você está aqui? Ah, porque você fez isso e tal? E, quando elas
tocam nesses assuntos, né, eu ai sempre, sempre procuro
conversar sobre o que elas fizeram, dar conselho, mas assim
nunca... criticando de forma negativa, né, sempre procurando
mostrar pra elas que elas erraram, mas que elas têm, né, a
oportunidade de tá refazendo a vida delas quando elas saírem
dali, [...]então elas me vêm mais assim as vezes como uma
irmã, como uma mãe, como professora, professora tia. [...]
Mas, eu acho que é mais assim mesmo; de mãe, de irmã, a
gente acaba criando uma afinidade, porque seja como for, no
ambiente de trabalho a gente acaba criando vinculo. Você
acaba criando laços e acaba virando uma família, as pessoas
às vezes falam assim: É esse ano, esse ano eu fiquei muito
chateada no início do ano [...]. (Nesse momento a professora
se emociona em pensar que poderia não lecionar mais na
Escola do sistema prisional).
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O Cuidado se dirige para o aluno no ato de lecionar e se efetiva na relação
entre docente e discente. O cuidar de nossos alunos encarcerados é um cuidar
daquele que ama, trabalhando em favor deles. Nós, enquanto existentes,
segundo Heidegger, precisamos cuidar do mundo, tornando-o habitável. Essa
reflexão se torna ainda mais pertinente quando pensamos a prática
educacional no ambiente carcerário, com todas as mazelas e possibilidades de
trabalho que fazem parte desse espaço.
Será que esquecemos de cuidar dos encarcerados? Seres que muitas vezes a
sociedade externa abandona, segrega, excluindo de qualquer tratamento
minimamente “humano”, o que, posteriormente, corrobora para a perda coletiva
desta mesma humanidade. A possibilidade de romper com as regras de
convivência é constitutiva de todos nós enquanto humanos civilizados que
somos. Minha vontade é que, a partir deste estudo, possamos analisar
questões como: até que ponto cuidamos de nós mesmos e do mundo? Como
fazê-lo a partir da prática educacional?
Ao questionarmos isso, talvez possamos refletir sobre nossas atitudes
cotidianas. Enquanto Ser-no-mundo avaliarmos o quanto realmente estamos
abertos a cuidar e sermos cuidados pelos outros que vem ao nosso encontro?
Cuidar é uma tarefa mútua!

121

CAMINHOS QUE NÃO SE ENCERRAM
Para além da curva da estrada
Talvez haja um poço, e talvez um castelo,
E talvez apenas a continuação da estrada.
Não sei nem pergunto.
Enquanto vou na estrada antes da curva
Só olho para a estrada antes da curva,
Porque não posso ver senão a estrada antes da curva.
De nada me serviria estar olhando para outro lado
E para aquilo que não vejo.
Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos.
Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer.
Se há alguém para além da curva da estrada,
Esses que se preocupem com o que há para além da curva da
estrada.
Essa é que é a estrada para eles.
Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos
saberemos.
Por ora só sabemos que lá não estamos.
Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva
Há a estrada sem curva nenhuma.
(Alberto Caeiro, in "Poemas Inconjuntos". Heterônimo de Fernando Pessoa)

No caminhar desta pesquisa de Mestrado em Educação tive a intenção de
compreender, de maneira fenomenológica, a relação entre professora e alunas
na Escola Detetive Marco Antônio de Souza, alocada na Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados- APAC feminina, modelo alternativo
de prisão do munícipio de São João del-Rei, Minas Gerais. Busquei investigar
essa relação, baseando-me no conceito de Cuidado (Sorge) proposto pelo
filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) em sua obra mais relevante, Ser
e Tempo, publicada pela primeira vez em 1927. Para tanto, comecei a
caminhar com as seguintes interrogações: Existe a dimensão do Cuidado na
relação entre professora e alunas em espaço de encarceramento? Se existir,
como acontece tal relação?
Para isso, fiz um levantamento teórico do conceito de Cuidado e das noções
que o integram, e, partindo de um caminho fenomenológico (que desde o início
e até agora é inseguro): descrevi o espaço, realizei observações participantes,
diário de campo, questionários semiabertos, selecionei uma turma dos anos
iniciais da EJA, entrevistas, grupo reflexivo e interpretação hermenêutica.
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Cabe-me agora mostrar até onde cheguei. Na perspectiva fenomenológica não
é possível abarcar aquilo que se pesquisa/investiga como um todo, o que
podemos perceber é o fenômeno: aquilo que a minha consciência pode
perceber do que se mostra na e desde a experiência. Assim, no caminhar
fenomenológico não buscamos compreender “o que é”, mas “como é” o
fenômeno. É na vivência, entrelaçada ao fenômeno pesquisado, que algumas
respostas podem vir à tona em meio a contínuas interrogações.
Numa perspectiva heideggeriana só existimos no mundo, desde as relações
que estabelecemos com o nosso Ser, o Ser dos outros, das coisas e com o
próprio mundo, relações essas que se reverberam na estrutura: Ser-no-mundo
(in der Welt sein). Esta significa que o Ser do humano e o Ser do mundo não se

separam, só são numa correlação de existência, pois é justamente o fenômeno
do mundo que revela as possibilidades de Ser próprias do humano: ser
professora, ser aluna, ser mãe, ser artesã. Tais possibilidades só se efetivam
em uma relação com os outros e as coisas a partir de uma ocupação. Nós,
enquanto existentes, estamos,

desde sempre, projetados no mundo,

continuamente nos fazendo, pois nem nós e nem o mundo estamos
prontos/acabados como uma essência definida.
Ser-no-mundo tem como constituição ontológica o Cuidado (Sorge), ele é
integrante da nossa existência no mundo. Dessa forma, o Cuidado está em
todas as nossas relações, seja apropriando-nos autenticamente das coisas ou
não. Cura é a tradução da palavra alemã Sorge, esta se remete aos termos
Bersorgen e Fürsorge. O primeiro se refere ao Cuidado que temos com as
coisas com as quais nos ocupamos (a caneta, a mesa, o livro), o outro ao
Cuidado que temos com os outros que compartilham o mesmo modo Ser (as
alunas, a professora, a pesquisadora...).
Esta diferença das derivações do substantivo Sorge significa que os humanos
não devem ser cuidados como meras coisas que nos ocupamos no cotidiano,
mas carecem de um Cuidado diferente: o Fürsorge, que está inteiramente
ligado à estrutura Ser-no-mundo, por isso não existe cuidar de si sem cuidar
dos outros e do mundo.
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À luz deste conceito de Cuidado, sem direções predefinidas, procurei,
inicialmente, através da fenomenologia, compreender/vivenciar o ambiente
onde as relações entre professora e alunas aconteciam: a escola na casa de
detenção APAC-feminina. Percebi que neste espaço existe a dimensão do
Cuidado, as alunas cuidam desse ambiente, habitando o mundo em que vivem,
num sentido muito além do de residência, elas se reconhecem junto à escola e
aos outros que ali estão. Se reconhecem e realizam suas possibilidades de
Ser. A escola representa para elas um espaço de liberdade, se sentem livres
para serem o que são e quem sabe se redescobrirem. O mesmo acontece com
os professores, se sentem acolhidos e respeitados pelas alunas, mais
especificamente a professora Rosângela, que se sente parte do ambiente da
escola, “veste a camisa”, é engajada nas questões politicas que envolvem a
escola e nos projetos que ali acontecem.
Ora, cuidar do ambiente em que vivemos é uma dimensão do Cuidado, é
construir e preservar o mundo que já está sempre aí, antes mesmo de
refletirmos sobre ele. Na perspectiva heideggeriana só existimos numa relação
de coopertinência com o espaço em que vivemos, ao cuidarmos dele
acabamos por cuidar de nós mesmos.
A dimensão do Cuidado também pode ser vivenciada nas relações que se
estabelecem das alunas umas com as outras. Segundo Heidegger, só
existimos em um mundo compartilhado, não estamos simplesmente nele, mas
nos relacionamos com ele. Em uma ocupação também nos vem ao encontro os
outros. Esses são aqueles que compartilham o mesmo modo de ser: Ser-nomundo. Assim, todos nós compartilhamos a mesma possibilidade de Ser (ser
aluna, ser detenta, ser professora). Seguindo esse pensamento, não é possível
cuidar do meu próprio existir sem cuidar dos outros que compartilham o mesmo
mundo.
Na vivência com as alunas percebi que uma cuida da outra, na medida em que
uma ajuda na dificuldade escolar da outra, chamam atenção quando percebem
que algo não vai bem, brincam, choram e compartilham as mesmas
experiências femininas: a dor de estarem longe dos filhos, os maridos que as
abandonaram, as histórias de vida que se cruzam pela dificuldade de
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sobrevivência, e o descuido de uma sociedade que fecha os olhos para
aqueles que se encontram a margem, que não tiveram condições financeiras
para estudar, e muitas vezes nem mesmo condições para alimentar os filhos. A
dor dos esquecidos, excluídos, rejeitados e trancafiados em celas, muitas
vezes imundas e sem tratamentos humanos. A punição que se estende da
privação de liberdade para a privação de humanidade.
O que minha vivência naquele espaço pôde mostrar é que a escola não é
salvação dos nossos problemas sociais: o da pobreza, analfabetismo,
violência, etc., mas ela (a escola) pode ser uma dimensão de Cuidado, e quem
sabe um revelar de uma nova possiblidade de ser, de outra essência, já que só
vivemos num contínuo fazer-se e desfazer-se, não estamos prontos/acabados.
Ali onde menos se espera, em privação de liberdade, o Cuidado passa de uma
possibilidade de ser e se efetiva nas relações em sala de aula.
A relação da professora Rosângela com as alunas/meninas nos mostra que é
possível humanizar a vida entre as grades através de uma educação na
dimensão do Cuidado. O respeito e afeto que as alunas sentem por ela só
existem porque primeiro ela as respeitou, olhou para elas como pessoas que
são e não como criminosas. Isso é o Cuidado, sempre uma dupla dimensão, só
acontece se vier de ambas as partes. Percebo que a relação entre a professora
e alunas mostra que educação no cárcere é uma das maneiras de cuidarmos
de nós e do mundo. Através das aulas, nos momentos de reflexão, as alunas
repensam seu modo de existir e se sentem acolhidas pela professora, em uma
dimensão do cuidado daqueles que compartilham o mesmo modo de Ser.
No entanto, cabe ressaltar, que instituições como a APAC que buscam a
humanização e não somente as punições daqueles que se encontram em
privação de liberdade ainda são escassas em nosso país, e a lei que garante o
direito a educação escolar nas prisões é recente. Assim ainda temos muito
caminho a traçar para garantir espaços que permitem essas relações de
cuidado e romper com o preconceito da sociedade de que somente trancafiar
pessoas resolveria o problema da violência.
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Essa caminhada não termina aqui, pensar no cuidado com os encarcerados
permanece como aquilo que me move. Quem sabe, mais adiante, com mais
tempo e experiência com pesquisa seja possível aprofundar mais no fenômeno
que vivenciei e vivencio... “Porque são os passos que fazem os caminhos!”
(Mario Quintana).
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APÊNDICES
TERMO DE CONSENTIMENTO DO(S) DIRETOR(ES)

Prezado(a) diretor(a).
O trabalho com o título provisório: “Da Exclusão ao Cuidado: a Educação no cárcere
numa perspectiva filosófica” é um dos projetos de pesquisa desenvolvido no Programa
de Pós-Graduação em Educação da UFSJ, financiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de autoria da Mestranda
Caroline Martins de Sousa, sob a orientação Prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira.
O objetivo principal da pesquisa é verificar se existe e procurar compreender a
dimensão do cuidado na relação entre Professores e alunos da Escola Estadual
“Detetive Marco Antônio de Souza”, mais especificamente na Apac feminina.
Inicialmente, os docentes que aderirem à pesquisa responderão a um questionário e,
posteriormente, haverá a possibilidade de serem realizadas observações em sala de
aula e entrevistas com algum(s) professore(s). Para isto, solicitamos a sua autorização
para utilizar esta escola como espaço de investigação de nossa pesquisa.
Asseguramos que os dados coletados serão utilizados somente para os fins desta
pesquisa acadêmica.
Através do presente termo de consentimento informo ainda os seguintes itens:
1) Da garantia de ser atendida a qualquer pergunta ou esclarecimento de
qualquer dúvida sobre a metodologia, os benefícios e outros aspectos
relacionados com a pesquisa envolvida.
2) Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas como a sua
privacidade e a proteção da imagem da escola, assim como dos profissionais
envolvidos.
3) Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o
desenvolvimento da pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para seu
prejuízo ou prejuízo da instituição em questão.
4) Da liberdade de acesso aos resultados da pesquisa.
Desde já agradecemos sua colaboração.
TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu,____________________________________________________, diretor (a) da
Escola _______________________________________________, portador(a) da
RG nº________________, venho, por meio deste, comprovar que estou
esclarecido(a) com relação aos objetivos e metodologia aplicados na pesquisa
acima mencionada. Estou ciente que a participação da escola ocorre de forma
voluntária. Estou ciente também da utilização das informações prestadas
exclusivamente para fins científicos.
São João del-Rei, ___ de __________de 2015.
_____________________________________
Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO
DO PRESIDENTE DA APAC FEMININA DE SÃO JOÃO DEL REI

Prezado presidente Antônio Carlos de Jesus Fuzatto.
O trabalho com o título provisório: “Da Exclusão ao Cuidado: a Educação no Cárcere
numa perspectiva filosófica” é um dos projetos de pesquisa desenvolvido no Programa
de Pós-Graduação em Educação da UFSJ, financiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de autoria da Mestranda
Caroline Martins de Sousa, sob a orientação Prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira.
O objetivo principal da pesquisa é verificar se existe e procurar compreender a
dimensão do cuidado na relação entre Professores e alunos da Escola Estadual
“Detetive Marco Antônio de Souza”, mais especificamente na Apac feminina.
Inicialmente, os docentes que aderirem à pesquisa responderão a um questionário e,
posteriormente, haverá a possibilidade de serem realizadas observações em sala de
aula e entrevistas com algum(s) professore(s). Para isto, solicitamos a sua autorização
para utilizar esta escola como espaço de investigação de nossa pesquisa.
Asseguramos que os dados coletados serão utilizados somente para os fins desta
pesquisa acadêmica.
Através do presente termo de consentimento informo ainda os seguintes itens:
1) Da garantia de ser atendida a qualquer pergunta ou esclarecimento de
qualquer dúvida sobre a metodologia, os benefícios e outros aspectos
relacionados com a pesquisa envolvida.
2) Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas como a sua
privacidade e a proteção da imagem da escola, assim como dos profissionais
envolvidos.
3) Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o
desenvolvimento da pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para seu
prejuízo ou prejuízo da instituição em questão.
4) Da liberdade de acesso aos resultados da pesquisa.
Desde já agradecemos sua colaboração.
TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu,____________________________________________________,

presidente

da APAC feminina de São João del Rei – MG, portador(a) da RG
nº________________, venho, por meio deste, comprovar que estou esclarecido
com relação aos objetivos e metodologia aplicados na pesquisa acima
mencionada. Estou ciente que a participação da Escola ocorre de forma voluntária.
Estou ciente também da utilização das informações prestadas exclusivamente para
fins científicos.
São João del-Rei, ___ de __________de 2015.
____________________________________
Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO DO(S) PROFESSORE(S)
Prezada professor (a), _________________________________________
O trabalho com o título provisório: “Da Exclusão ao Cuidado: a Educação Carcerária
numa perspectiva filosófica” é um dos projetos de pesquisa desenvolvido no Programa
de Pós-Graduação em Educação da UFSJ, financiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de autoria da Mestranda
Caroline Martins de Sousa, sob a orientação Prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira.
O objetivo principal da pesquisa é verificar se existe e procurar compreender a
dimensão do cuidado na relação entre Professores e alunos da Escola Estadual
“Detetive Marco Antônio de Souza”, mais especificamente na Apac feminina.
Inicialmente, solicitamos (1) sua colaboração na resposta a um questionário e,
posteriormente, (2) sua permissão para, se for necessário, realizar observações em
sua sala de aula (3) e sua participação em uma entrevista.
Através do presente termo de consentimento informamos ainda os seguintes
itens:
1) Da garantia de ser atendida a qualquer pergunta ou esclarecimento de
qualquer dúvida sobre a metodologia, os benefícios e outros aspectos
relacionados com esta pesquisa.
2) Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas como a sua
privacidade e a proteção da imagem da escola.
3) Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o
desenvolvimento da pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para seu
prejuízo ou prejuízo da instituição em questão.
4) Da liberdade de acesso aos resultados da pesquisa.
Sua colaboração é imprescindível para o alcance dos objetivos propostos.
Agradeço antecipadamente sua atenção e coloco-me à sua disposição para
quaisquer esclarecimentos. Meu e-mail é: carolinemartinss@yahoo.com.br. E
meus contatos telefônicos são: (32) 99584911 e (32)91516710.
TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu,____________________________________________________, professor(a)
da Escola _______________________________________________, portador(a)
da RG nº________________, venho, por meio deste, comprovar que estou
esclarecido(a) com relação aos objetivos e metodologia aplicados na pesquisa
acima mencionada. Estou ciente que minha participação é voluntária e, também,
que a utilização das informações prestadas é, exclusivamente, para fins científicos.
Nestes termos, aceito (1) responder a um questionário e, posteriormente, se forem
necessárias, (2) permitir observações em minha sala de aula (3) e participar de
uma entrevista.
São João del-Rei, ___ de __________de 2015.
______________________________________
Assinatura
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA ESCOLA ESTADUAL
DETETIVE MARCO ANTÔNIO DE SOUZA- ENDEREÇO APAC FEMININA

Este questionário procura traçar o perfil dos professores que trabalham na Escola
da APAC feminina. Ele será utilizado como um dos instrumentos de coleta de dados da
pesquisa, provisoriamente, intitulada “Da exclusão ao cuidado- A educação no cárcere
pensada numa perspectiva filosófica”, realizada pela mestranda Caroline Martins de
Sousa, sob orientação do prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira, no Programa de Pós
Graduação em Educação da Universidade Federal de São João del Rei - MG. Sua
participação é muito importante, pois contribuirá nas reflexões sobre a situação da
educação prisional e a relação entre professor e aluno em espaço de encarceramento.
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:_________________________________________
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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):___________________________________________________________
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 E.E Detetive Marco Antônio de Souza:
(

) Contratado

(

) Efetivo

(

) Efetivado

4.5. Já lecionou em escola da prisão antes de trabalhar na E.E. Detetive Marco Antônio
de Souza?
(

) Não

(
) Sim. Onde?
_____________________________________________________________________
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5. TRABALHO DOCENTE NA E.E. DETETIVE MARCO ANTÔNIO DE
SOUZA
5.1 Em qual (is) endereço(s) da Escola Prisional você trabalha? (Pode marcar mais de
uma resposta)
(

) Presídio

(

) APAC Masculina.

(

) APAC Feminina

(

) Casa do Albergado

5.2. Qual (is) disciplina(s) você leciona atualmente?___________________________
____________________________________________________________________
5.3. Qual (is) o(s) período(s) da EJA na APAC Feminina você leciona?
(

) 1º período do 1º segmento:

(

) 2º período do 1º segmento:

(

)3º período do 1ºsegmento:

(

) 1º período do 2º segmento:

(

) 2º período do 2º segmento:

(

) 3º período do 2º segmento:

(

) 1º período do 3º segmento:

(

) 2º período do 3º segmento:

5.4. Há quanto tempo você trabalha na E.E. Detetive Marco Antônio de Souza?
(

) 7 anos, a partir de 2008

(

) 6 anos, a partir de 2009: (

) Presídio (

) APAC (

) Casa do Albergado

(

) 5 anos, a partir de 2010: (

) Presídio (

) APAC (

) Casa do Albergado

(

) 4 ano, a partir de 2011: (

) Presídio (

) APAC (

) Casa do Albergado

(

)3 anos, a partir de 2012: ( ) Presídio (
Masculina ( ) Casa do Albergado

) APAC Feminina ( ) APAC

(

)2 anos, a partir de 2013: ( ) Presídio (
Masculina ( ) Casa do Albergado

) APAC Feminina ( ) APAC
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(

)1 ano, a partir de 2014: (
) Presídio (
Masculina ( ) Casa do Albergado

) APAC Feminina ( ) APAC

(

) Menos de um ano, entrou em 2015: (

) Presídio (

(

) APAC

Masculina (

) APAC Feminina

) Casa do Albergado

5.5 Por que veio lecionar na Escola prisional?
(

) Por escolha própria.

(

) Falta de opção

(

) Transferência.

(

) Efetivou na vaga da Escola.

5.6 Você gosta de lecionar na Escola prisional?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não sei

5.7 Você acredita na transformação humana dos (as) detentos (as) que frequentam a
escola prisional?
(

) Sim

(

) Não

(

) Não sei

Por quê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.7 Como é sua relação com os alunos (as) encarcerados (as)? (Pode marcar mais de
uma resposta)
(

) Profissional

(

) Afeto

(

) Conflito

(

) Cuidado

(

) Medo
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6. ESPAÇO ABERTO
Caso queria comentar alguma das questões acima ou algo relativo à sua atuação na
Educação escolar no cárcere:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Agradecemos muito a sua contribuição!

137

QUESTIONÁRIO APLICADO A DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL
DETETIVE MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
Esse questionário será utilizado como um dos instrumentos de coleta de dados
da pesquisa, provisoriamente, intitulada “Da exclusão ao cuidado- A educação no
cárcere pensada numa perspectiva filosófica”, realizada pela mestranda Caroline
Martins de Sousa, sob orientação do prof. Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira, no
Programa de Pós Graduação em Educação da UFSJ. Sua participação é muito
importante, pois contribuirá nas reflexões sobre a situação da educação prisional e a
relação entre professor e aluno em espaço de encarceramento.
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 carcerária?
(

) Não

(

) Sim.
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Qual (is):___________________________________________________________
4- A ESCOLA ESTADUAL DETIVE MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
4.1- Existe alguma exigência específica para a contratação de profissionais para
trabalhar na escola?
(

) Sim.

(

) Não.

Qual(is)?_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.2 Existem pré-requisitos para o ingresso e permanência da detenta na escola da
APAC Feminina?
(

) Não

(

) Sim.

Qual(is)?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.3 Quantas alunas estão matriculadas na escola atualmente?
_________
4.4 Quantos professores atuam na escola da APAC Feminina?
__________
4.5 Quando foi criada a Escola na APAC Feminina?
________
4.6 Como você percebe a relação entre os professores e as alunas da APAC Feminina?
(Pode marcar mais de uma resposta)
(

) Relação de afeto

(

) Relação profissional

(

) Relação de conflito

(

) Relação de cuidado

(

) Relação de medo
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4.7 Você percebe alguma transformação humana nas recuperandas que frequentam a
escola?
(

) Não

(

) Sim

Comente:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________
5. ESPAÇO ABERTO
Caso queria comentar alguma das questões acima ou algo relativo à Educação escolar
no cárcere
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Agradecemos muito a sua contribuição!
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