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A exclusão é apenas um momento da 
percepção que cada um e todos podem ter 
daquilo que concretamente se traduz em 
privação: privação de emprego, privação de 
bem-estar, privação de direito, privação de 
liberdade, privação de esperança. 
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RESUMO 
 
 
 

Este estudo tem como temática a educação escolar nas prisões e partiu do nosso interesse 
em investigar o sentido de uma sala de aula no presídio localizado no município de 
Barbacena, Minas Gerais. Partindo do pressuposto de que a prisão é indicada como espaço 
de reeducação e ressocialização do homem privado de liberdade, buscamos o sentido 
dessa sala de aula para os grupos de sujeitos que vivenciaram essa experiência. Nosso 
interesse pelo tema se deu em consequência da minha atuação enquanto professora nessa 
sala de aula.  Por se tratar de uma pesquisa qualitativa que busca evidenciar o sentido da 
experiência vivida, utilizamos como estratégia a perspectiva fenomenológica.  Como 
principal aporte teórico, adotamos estudiosos que versam sobre a prisão, como Foucault 
(2010), Goffmman (1987) e Thompson (1976), bem como aqueles que abordam a 
educação nas prisões, dentre os quais destacamos: Onofre (2002, 2007), Português 
(2001), Leme (2007) e De Maeyer (2013).  Para analisar a questão disparadora do nosso 
estudo, que era o buscar o sentido da sala de aula para os diretores, agentes penitenciários, 
professores e alunos na prisão, foram realizadas entrevistas e observações. Podemos 
destacar que, a partir deste estudo, surgiram em relação à educação escolar na prisão 
outras perspectivas, que ora convergem, ora divergem entre si, ficando para nós uma 
necessidade de políticas públicas destinadas à modalidade de ensino adotada, a educação 
de Jovens e Adultos (EJA), e alterações na Política Penitenciária Brasileira que pouco 
investe em educação dentro dos estabelecimentos prisionais.  
 
 
Palavras-chave: Educação na Prisão. Ressocialização e Prisão. Papel dos diretores, 
agente penitenciários, professores e alunos na prisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This study has as its theme school education in prisons and started from our interest in 
investigating the meaning of a room in the prison located in the municipality of 
Barbacena, Minas Gerais. Based on the assumption that prison is indicated as a space for 
re-education and re-socialization of the man deprived of liberty, we seek the meaning of 
this classroom for the groups of subjects who have experienced this experience. Our 
interest in the subject was due to my acting as a teacher in this classroom. Because it is a 
qualitative research that seeks to highlight the meaning of the lived experience, we use as 
strategy the phenomenological perspective. As a main theoretical contribution, we 
adopted scholars dedicated to the study of prison, such as Foucault (2010), Goffmman 
(1987) and Thompson (1976), as well as those who approached education in prisons, 
among which we highlight: Onofre (2002, 2007), Português (2001 ), Leme (2007) and 
De Maeyer (2013). In order to analyze the triggering question of our study, of which the 
sense of the classroom for the directors, penitentiary agents, teachers and students in the 
prison, interviews, observations and documentary analysis were realized. We can 
highlight that from this study other perspectives arose in relation to the School Education 
inside the Prison, these that for now converge, now they diverge, being for us a need of 
public policies destined to the modality of education adopted, the education of Young 
people and Adults (EJA), and changes in the Brazilian Penitentiary Policy that invest little 
in education within prisons.  
 
 
Keywords: Education in prison. Reasoning and Prison. Role of directors, penitentiary 
agents, teachers and students in prison. 
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INTRODUÇÃO 
 

     
Esta pesquisa se deu a partir das minhas inquietações em relação ao sentido de 

uma sala de aula na prisão, que, com base nas nossas observações diárias, mais parecia 

um forte instrumento de poder do que um direito assegurado a todos os indivíduos.  

Trata-se de uma experiência vivida como professora integrante do Projeto 

“Educação e Cidadania” em uma sala de aula no Presídio Regional da cidade de 

Barbacena, no estado de Minas Gerais. Essa experiência foi possível a partir de uma 

parceria entre o Presídio Regional de Barbacena e a Universidade Presidente Antônio 

Carlos (UNIPAC). 

O projeto educacional foi dirigido pelos diretores do presídio com a 

participação de alunos do curso de Pedagogia da UNIPAC, que atuavam na sala de aula 

como professores, e da equipe de Agentes de Segurança Penitenciário. Fundamentou-se 

na Lei de Execução Penal – (LEP – 7.210/84), na modalidade EJA (Educação de Jovens 

e Adultos), aplicada em todos os Presídios nacionais. As aulas tiveram início em março 

de 2013 e se encerraram em dezembro de 2014. A princípio, o projeto contava com a 

participação de cinco (05) alunos-presos1 em fase de alfabetização. Um mês depois, 

havia quinze (15) alunos-presos no Ensino Fundamental I e outros quinze (15) no Ensino 

Fundamental II. A classe era mista e as aulas eram distribuídas em disciplinas das séries 

fundamentais, como matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, história e ética, 

de segunda a sexta-feira, com carga horária de 3 horas diárias. 

Diante das situações preocupantes que o sistema carcerário brasileiro 

vivenciava, como superpopulação carcerária, violações de direitos básicos, rebeliões, 

motins, fugas, violências de inúmeras formas, descrédito das autoridades, corrupção do 

aparelho estatal, altíssimo índice de reincidência e incapacidade de reabilitar o preso, foi 

sancionada em 11 de julho de 1984 a Lei de Execução Penal (LEP - 7.210/84), cujo 

objetivo principal consistia na ressocialização do preso e na garantia, a ele, de vários 

direitos, dentre os quais o direito à educação no espaço prisional. Porém, apesar dos 

documentos normativos garantirem a exigibilidade jurídica do direito à educação, na 

prática, ele encontra dificuldades para implementação, uma vez que a educação escolar 

no Brasil vive problemas simétricos aos do sistema carcerário brasileiro, por ser regida 

                                                
1 Chamo de alunos-presos todos os alunos que frequentaram a sala de aula no Presídio Regional de 
Barbacena, pois existe um peso de todo o cenário da prisão que invade a sala de aula, de modo que aluno, 
mesmo quando está na classe, não deixa de ser um preso. 



13 
 

pela disciplina e ter, como características, a classificação, a formação, a massificação, a 

imposição de regras, a punição, que nos remetem às mesmas dificuldades que 

encontramos na implantação de uma sala de aula na prisão.   

No estado de Minas Gerais, do total de 61.286 presos custodiados no sistema 

penitenciário, 5.403 estão em atividade escolar; em porcentagem, isso significa 8,81%. 

Hoje, das 147 unidades prisionais e Associações de Proteção e Assistência aos 

Condenados APAC2 do Estado, 89 possuem escolas de Ensinos Fundamental e Médio na 

modalidade EJA.  

A educação aparece nesse cenário como uma oportunidade de acesso à cultura e 

à formação de uma nova identidade. Segundo Durkheim (1978, p. 41), “A educação é a 

ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontrem ainda 

preparadas para a vida social”, tendo como principal objetivo a socialização. Ainda, de 

acordo com Durkheim (1978, p. 81), “o homem que a educação deve realizar, em cada 

um de nós, não é o homem que a natureza fez, mas o homem que a sociedade quer que 

ele seja”. 

 Ao analisar a sobreposição ou colocação de uma sala de aula no ambiente 

prisional, pretendemos verificar, ante o encontro desses dois espaços, se o propósito da 

sala de aula teve o seu sentido voltado para agir enquanto um instrumento de poder, 

reafirmando o que é peculiar ao ambiente prisional, a punição, ou o que está previsto na 

intencionalidade de uma sala de aula, criar possibilidades.  

 
Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a 
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas inibições; 
um ser crítico e inquiridor, inquieto em face a tarefa que tenho – a de 
ensinar e não a de transferir conhecimento. (FREIRE, 1996, p. 47) 

 

Embora seja recente o regulamento entre essas duas instituições, a escola e a 

prisão, a educação se apresenta como valorização pessoal e social, bem como projeção de 

uma determinada profissão para o preso, quando em liberdade. Sobretudo, fica patente a 

indagação de qual motivo propiciou tal encontro. Pode-se pensar na incapacidade dos 

                                                
2 A APAC é uma entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à 
recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. O trabalho realizado 
dispõe de um método de valorização humana, vinculado à evangelização, buscando oferecer aos 
condenados condições de se recuperarem. Opera como entidade auxiliar dos Poderes Judiciários e 
Executivos, respectivamente na execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas 
de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto. 
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métodos da prisão para alcançar seu fim, a ressocialização, ou se esta ficaria a cargo da 

escola, que assumiria seu objetivo. Destarte, para De Maeyer (2013), a educação torna-

se, dentro do espaço prisional, um campo de possibilidades de criação e recriação do ser 

humano, agindo, na maioria das vezes, como elemento de redução dos danos da vida na 

prisão. Assim, transforma-se em uma das únicas possibilidades de dar dignidade àqueles 

privados de liberdade, de gerar alteridade, de permitir a construção de identidades 

distintas e distantes das organizações criminosas que se perpetuam nesse ambiente. 

Foi através desse entendimento e no encontro dessas duas instituições que 

buscamos a fundamentação teórica deste estudo, nos pesquisadores que se dedicaram a 

investigar a prisão, como Foucault (2010), Leal (2001), bem como aqueles que abordaram 

a educação nas prisões, dentre os quais destacamos: Leme (2007, 2011), Santos (2007), 

Onofre (2002, 2007, 2011), Lourenço (2005), Julião (2009) e De Maeyer (2013). 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, uma vez que essa modalidade 

busca responder questões muito particulares e específicas de uma dada realidade. 

Martinelli (1999) enfatiza a existência de pressupostos importantes que fundamentam o 

uso de metodologias qualitativas, como o reconhecimento da singularidade do sujeito, a 

importância de se conhecer sua experiência social e seu modo de vida. Ao participarmos 

de todo o processo desenvolvido, não pretendemos ser neutros, uma vez que nossos 

olhares sobre o fenômeno dizem respeito ao que experienciamos. Chizzotti (1991) lembra 

que os dados, na pesquisa qualitativa, são fenômenos que não se restringem às percepções 

sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações 

e de ocultamentos. Assim, é preciso ultrapassar a sua aparência imediata para descobrir sua 

essência. Para Dias (1999), esse tipo de pesquisa visa estabelecer uma aproximação mais 

segura com os objetivos pretendidos, permitindo que se estabeleça um relacionamento 

mais longo e flexível entre o pesquisador e os pesquisados, proporcionando o alcance de 

informações mais subjetivas.  

Ao buscarmos o sentido da experiência que vivenciamos, vimos na abordagem 

fenomenológica um caminho para a realização deste estudo. Refletir sobre a experiência 

vivida pelos sujeitos envolvidos nesta pesquisa nos levou à fenomenologia, uma vez que 

essa perspectiva nos remete à reflexão das experiências humanas, que se preocupa em 

olhar além do aparente. Na pesquisa fenomenológica, o pesquisador não procura causas 

explicativas sobre o fenômeno que estuda, mas busca investigá-lo em sua totalidade e 

significação para os envolvidos. A forma como o pesquisador se reconhece é 

fundamental no desenvolvimento da pesquisa. De acordo com Gil (1999, p. 33), “a 
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fenomenologia ressalta a ideia que o mundo é criado pela consciência, o que implica 

reconhecimento da importância do sujeito no processo da construção do conhecimento”. 

Mas o pesquisador não é o único   sujeito da pesquisa; há outros sujeitos envolvidos. 

Isso implica reconhecimento de todos os participantes, diretores, agentes penitenciários, 

professores e alunos-presos como sujeitos no processo de desvelamento do sentido da 

experiência que vivemos juntos.  

Realizamos a coleta dos dados a partir de entrevistas em momentos diferentes 

devido ao contato estabelecido por grupos de sujeitos e o roteiro foi organizado com 

base na pergunta disparadora deste estudo: qual o sentido de uma sala de aula para os 

sujeitos que a vivenciaram no Presídio Regional de Barbacena? Novas indagações 

surgiram à medida que as reflexões apontavam outras.  

A pesquisa é composta de cinco capítulos. No primeiro, apresentamos o Projeto de 

extensão “Educação e Cidadania”, fruto de uma parceria entre o curso de Pedagogia da 

Universidade Presidente Antônio Carlos e o Presídio Regional de Barbacena, e que resultou 

na implantação de uma sala de aula no presídio. As aulas foram ministradas entre os anos 

2013 e 2014 pelos alunos que foram selecionados pela coordenação do curso para atuarem 

como professores no projeto, o qual posteriormente possibilitou este estudo, quando então 

retorno aos dados obtidos através do projeto e ao sentido desta experiência para sujeitos que 

vivenciaram essa sala de aula.   

No segundo, fundamentamos o nosso estudo, a prisão, que é considerada uma 

instituição austera, e “de forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis 

e úteis, através de um trabalho preciso do seu corpo” (FOUCAULT, 2010, p. 217). 

Contextualizamos a presença da escola nos estabelecimentos penais brasileiros, que se 

insere na proposta do EJA. Esse programa, que de acordo com dados do Observatório 

Nacional do sistema Prisional (ONASP), “configura-se em uma perspectiva 

emancipadora e vista para o longo da vida, na concepção dos direitos humanos”, tendo 

em vista a formação e desenvolvimento dos sujeitos em sua completude, ampliando a sua 

leitura de mundo, despertando a criatividade e concepção de sua participação na 

construção de conhecimento, para que ocorra a transformação e a superação de sua 

condição. 

Já no terceiro, apresentamos o ambiente da pesquisa: a sala de aula dentro da prisão, 

e todos os lugares a que tivemos acesso entro do presídio Regional de Barbacena.  

No quarto, por sua vez, trabalhamos a fenomenologia como perspectiva adequada 

para este estudo, uma vez que tratou-se de retornar à experiência vivenciada pelos diretores, 
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agentes, professores e alunos- presos, buscando descrever o fenômeno pesquisado: a sala de 

aula na prisão.    

Finalmente, no quinto, apresentamos a os grupos de sujeitos que atuaram na 

execução do projeto “Educação e Cidadania” e que colaboraram para a realização desta 

pesquisa. Descrevemos os respectivos sentidos dessa experiência para cada colaborador, e 

pontuamos as convergências e divergências que se manifestaram na fala desses sujeitos, 

vividas em um espaço de sala de aula situado no ambiente da prisão.  
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1. COMO TUDO COMEÇOU...  

 
Precisamos muito de ajuda, pois o que quero  
é melhorar para mim e para todos. Que nós 
podemos  
sair deste lugar para uma vida melhor... 
                                             (Voz de um aluno-
preso) 

 

Existiu no Presídio Regional um projeto de Extensão Universitária registrado na 

Pró-reitora de Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Cultura da Universidade Presidente 

Antônio Carlos (UNIPAC). Esse projeto de ação processual e contínua tinha caráter 

educativo, social, cultural com o objetivo de implantar uma sala de aula nesse presídio, 

intitulado “Educação e Cidadania”. O projeto foi desenvolvido por quatro alunos do curso 

de Pedagogia da UNIPAC, que atuavam como professores no projeto.  

A universidade era responsável pelos contratos dos estagiários que atuaram como 

professores no projeto e por isso recebiam uma bolsa em forma de pagamento. A atuação 

pedagógica desses estagiários, também era de responsabilidade da instituição de ensino 

por meio da supervisão da Coordenação do Curso de Pedagogia e a ajuda de alguns 

professores do curso no que se refere ao planejamento das aulas. Considerando-se a tríade 

em que a universidade deve se basear, qual seja, Ensino, Pesquisa e Extensão, este estudo 

efetiva a sua missão.  

Esse projeto foi desenvolvido diante da necessidade do Presidio Regional de 

Barbacena promover programas educacionais voltados para a Educação de Jovens e 

Adultos com vistas à alfabetização e a conclusão do Ensino Fundamental. Desta forma, 

realizou-se uma parceria com a UNIPAC, proporcionando aos alunos do curso de 

Pedagogia vivenciar e concretizar o projeto durante o período compreendido entre os 

meses de março de 2013 e dezembro de 2014.  

O objetivo geral do projeto visava à alfabetização e à educação elementar dos 

presos que não haviam concluído o Ensino Fundamental. Os objetivos específicos 

almejavam:  
 
- proporcionar aos presos a inserção e/ou a continuação da vida escolar;  
- favorecer a socialização e a ressocialização dos mesmos;  
- estimular através da educação a conscientização do valor de cada um 
como sujeito participante e responsável por si e pela sociedade a qual 
está inserido; 
- abordar através de palestras e dinâmicas temáticas sobre aprendizados 
de como viver em harmonia no convívio social;  
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 - proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia da Unipac o 
aprimoramento da didática em sala de aula em diferentes realidades;  
- desenvolver nos alunos participantes o aprimoramento da didática em 
sala de aula em diferentes realidades. (PROJETO EDUCAÇÃO E 
CIDADANIA 2013, p.3)  
 

A modalidade de ensino adotada era a EJA, que funcionava de forma 

heterogênea devido à diversidade de idades e níveis escolares dos alunos-presos. As 

atividades eram iniciadas através de uma avaliação diagnóstica para a identificação da 

realidade de cada aluno. As provas semestrais eram elaboradas pela equipe da Diretoria 

Educacional da Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado de Minas Gerais 

(SEDS) e aplicadas pelos técnicos designados por essa instituição.  

As aulas eram distribuídas nas seguintes disciplinas: Português, Ciências, 

Matemática, Geografia, História e Ética. Como não foi fornecido nenhum material 

didático, utilizávamos livros didáticos doados pelas escolas de Barbacena. As habilidades 

trabalhadas permeavam a capacidade de cada aluno-preso se ver como sujeito responsável 

pelo seu processo de ensino-aprendizagem e, desta forma, se conscientizarem da 

responsabilidade pelos seus próprios atos, visando sempre os valores que são 

estabelecidos pela sociedade, como moral, ética, respeito ao próximo e até mesmo valores 

familiares. 

As atividades decorriam normalmente até dezembro de 2014, quando, 

infelizmente, os condenados, que eram os alunos-presos, foram transferidos para uma 

penitenciária devido à falta de espaço no presídio de Barbacena. Entramos em férias e, ao 

retornamos, em fevereiro de 2015, fomos comunicados pela direção de que não seria 

possível prosseguir com as aulas, pois haviam realizado uma parceria com uma empresa 

local para o trabalho de corte de costura. Diante da justificativa de ser o trabalho a 

preferência dos presos e de que, para tanto, necessitavam da sala que ocupávamos, o 

projeto findou antes mesmo de terminarem a obra da nova sala de aula. Esse local, 

posteriormente, transformou-se em sala de trabalho, pois, como o espaço disponível para 

mais de uma atividade dentro desse presidio era inexistente, a escolha pelo trabalho 

prevaleceu.  

Restou, assim, a certeza de como, dentro do sistema penitenciário, valoriza-se 

como programa de ressocialização o trabalho relacionado ao esforço braçal, não ao 

intelectual. Dessa forma, a educação continua, dentro da prisão, postergada em relação 

ao trabalho, confirmando o que nos parece incomum. Assim, com Julião (2007, p. 44), 

questionamos se “não é estranho convir que o sistema penitenciário brasileiro, um dos 
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mais críticos do mundo, valorize o trabalho em detrimento do estudo”, quando um deveria 

estar para o outro: a educação para o trabalho e o trabalho aperfeiçoando a educação na 

prática. 

Naquela prisão, corpos dóceis eram marcados pela cor e pelo cheiro 

caraterísticos daquela prisão – cor desbotada de quem não se expõe ao sol e cheiro de 

fumo misturado com suor de aproximadamente 20 homens que dividem uma mesma cela 

de 9 metros quadrados dia e noite.  Com o tempo, o cheiro passou a ser familiar, mas 

todos os visitantes que levamos para conhecer o projeto pontuavam e estranhavam a cor, 

que parecia de “doentes”, e o cheiro “forte”. Uma aluna do curso de pedagogia da 

UNIPAC, que pleiteava uma vaga para atuar como professora naquela sala de aula, 

relatou como foi impressionante aquele contato que a levou a ter certeza de que não queria 

mais retornar àquele lugar: “este momento será inesquecível, todo mundo aqui tem a 

mesma fisionomia desbotada e o cheiro é muito ruim”. O coordenador do curso de 

Pedagogia, ao também fazer uma visita à prisão e posteriormente à sala de aula, deixou 

registrado o seu sentimento:  

 
Confesso que, ao primeiro momento, senti muita apreensão, angústia e 
medo. A sensação de insegurança era enorme e o desconhecimento do 
que eu iria visualizar me corroía de ansiedade e curiosidade. Após uma 
conversa com os gestores do local e adentrando no espaço, esse medo 
foi se transformando em tristeza. Comecei a pensar naquele momento 
como sobrevivem aquelas pessoas, seres humanos como nós, em um 
espaço tão impróprio para a “recuperação” de seres humanos. 

Quando me refiro a impróprio não me atenho  somente às questões de 
infraestrutura, mas também ao “clima” psicológico, à gelidez  de 
relações, à falta de oportunidades, à solidão que a maioria deve 
sentir...os gritos que ouvi, da janela das celas de “professor” e 

professora nunca sairão da minha cabeça... o estado dos privados de 
liberdade, de não  olharem nos nossos rostos e olhos, me marcou muito 
também... enfim, foi uma mescla de sentimentos, de emoções, 
razões/falta de razões que  me deixou muito confuso. (Depoimento de 
A.N em novembro de 2014)  

 

As atividades realizadas eram norteadas pelos objetivos propostos no projeto, 

embora existisse uma questão constantemente levantada pelos alunos-presos e por nós 

professores. Essa questão, em várias reuniões, acabava por se tornar a pauta principal: 

qual o sentido daquela sala de aula para os sujeitos envolvidos na execução do projeto, 

tendo em vista as convergências, divergências e conflitos nas relações estabelecidas na 

prisão no concerne as atividades educacionais realizadas?  
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Essa inquietação me levou a pensar na realização desta pesquisa e elaborar um 

anteprojeto, o qual submeti ao processo de mestrado em Educação da UFSJ no ano de 

2014. A proposta de pesquisa remontava à experiência vivida em uma sala de aula na 

prisão, enquanto egressa do curso de Pedagogia da UNIPAC e participante do projeto 

“Educação e Cidadania”.  

Passei o ano de 2014 cursando as disciplinar obrigatórias do curso de Mestrado 

em Educação, concomitantemente com as aulas que eu ministrava na prisão, mas a 

dedicação à pesquisa se iniciaria em 2015, período em que já não existia mais a sala de 

aula. Assim, decidimos retornar as experiências vividas nessa sala de aula pelos grupos 

de sujeitos que compartilharam comigo essa vivência. 

Para mim, viver a experiência como professora e coordenadora do Projeto 

“Educação e Cidadania” foi maravilhoso, mesmo diante de dificuldades como falta de 

espaço físico adequado para sala de aula, aulas reduzidas devido ao tempo que se perdia 

aguardado os alunos-presos a subirem até a sala de aula e as interrupções de acordo com 

o interesse da direção. Tivemos momentos de realização pessoal e profissional que se 

manifestam, até hoje, em cada abraço de agradecimento que recebo dos meus ex-alunos. 

Cada vez que os olhava nos olhos, sentia-me feliz por ter diante de mim homens que me 

respeitavam como pessoa. 

Retornar a essa experiência como pesquisadora me fez perceber o quanto 

trabalhamos em meio a um conflito de interesses que à época passou despercebido aos 

olhos dos sujeitos envolvidos na execução do projeto, e talvez esse fato tenha sido 

imprescindível para que o projeto tivesse a duração de dois anos e, sobretudo, ajudado 

aqueles que, embora privados de liberdade, possuem direito à educação tanto quanto aos 

homens livres. Desta forma, concordamos que o projeto alcançou seus objetivos, levando 

aos presos a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental e ajudar, na medida do 

possível, no processo de ressocialização dos alunos-presos com os quais tivemos contato.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2. FUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Na tranca dura os dias passam, a vida continua e a gente chora... 

(Voz de um aluno-preso)  

2.1 Prisão  

 

Considerando a complexa discussão acerca do tema da prisão, recorremos à 

história para entender o seu nascimento, que antecede a sua utilização como instrumento 

do aparelho judiciário e o quanto essa instituição, considerada indispensável ao convívio 

social, mantém-se fortalecida com todas as suas especificidades, mesmo sendo, de acordo 

com a sua trajetória, fadada ao fracasso. 

 Leal (2001), ao analisar a sua origem a partir do surgimento da civilização, 

constata que na Roma Antiga prevaleciam as penas corporais e de morte. As prisões, 

geralmente, eram fortalezas reais, calabouços e torres, espaços arquitetônicos utilizados 

para encarcerar os acusados até o julgamento ou execução da sentença. Na Grécia, o 

encarceramento servia para guardar os devedores até que suas dívidas fossem pagas. Já 

na Idade Média, de acordo com esse mesmo autor, a Igreja, através da punição canônica, 

propõe inovações nas práticas de punição ao castigar monges rebeldes ou infratores em 

celas; daí a prisão-celular, com a finalidade de recolhimento e oração. Esse período é 

marcado pelo aspecto estritamente punitivo da pena, através do sofrimento físico corporal 

aplicado aos acusados, com intuito de reconciliação com Deus.  

É no século XVI que aparecem na Europa as chamadas prisões leigas, 

decorrentes, de acordo com Leal (2001), da crise do sistema feudal e da migração da 

população dos campos para as cidades, o que fez com que o aumento da criminalidade 

se tornasse inevitável, forçando a construção de várias prisões para segregar indivíduos 

classificados como mendigos, prostitutas e vagabundos, a fim de discipliná-los e corrigi-

los através do trabalho forçado. 

É sabido que, desde o princípio, os pilares da prisão se baseavam em castigo 

corporal, ensino religioso e labor contínuo, mas não se podia falar ainda em sistema 

penitenciário. No entanto, a partir do século XVII, emergiram críticas ao Direito Penal 

vigente, às práticas de tortura e à desproporcionalidade entre delito e pena. Assim, 

iniciaram-se reformas nas quais a tortura corporal deu lugar a outra forma de penalidade, 

surgindo, então, o isolamento, princípio utilizado até os dias atuais, com o objetivo de 

estimular a reflexão e distanciar o criminoso do crime. Isso acaba configurando uma 
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contradição do sistema penitenciário, na medida em que temos nas prisões o isolamento 

como forma de maior punição, mas o preso que comete alguma infração dentro dela vai 

para o isolado e se distancia de toda a rotina estabelecida naquele lugar. Temos, assim, 

um individuo isolado da sociedade e, quando não cumpre as regras da instituição, 

também é isolado do convívio social dentro da prisão.  

 De acordo com Foucault (2010), somente no final do século XVIII e início do 

século XIX3 se deu a passagem de uma penalidade de detenção para a técnica do 

quadriculamento do indivíduo, como os asilos psiquiátricos, as fábricas, as 

penitenciárias e os estabelecimentos de educação vigiada, onde se empregavam técnicas 

variadas para medir, controlar e corrigir os “anormais”. 

 As instituições prisionais, portanto, surgem na sociedade como forma de punir 

o indivíduo isolando-o do convívio social, por meio da privação de liberdade em um 

determinado espaço regido pela variável tempo.  Ao observarmos as diferentes 

instituições presentes nas sociedades ocidentais, verificamos que algumas são mais 

fechadas do que outras, simbolizadas pela barreira em relação ao mundo externo. Esse 

tipo de instituição é classificado por Goffman (1987) como “Instituições Totais”4,  sendo 

a prisão um exemplo dessa organização por ser uma instituição fechada e formalmente 

organizada, utilizada como estufa para mudar pessoas e comportamentos.  

Nesse cenário, o modelo Panóptico de Bentham5 ganha notoriedade, sendo 

universalmente utilizado para estabelecimentos desse porte, com arquitetura direcionada 

para observações e monitoramento contínuo dos indivíduos, sem que estes pudessem 

perceber. Foucault assim o define:  

 
O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver 
sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da 
masmorra é invertido; ou antes, de suas três funções – trancar, privar de 
luz e esconder – só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. 
A plena luz e olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que 

                                                
3 Em 22 de janeiro de 1840 ocorre em Paris a abertura da primeira casa de correição (nome utilizado na 
época para esse tipo de instituição), a Colônia de Mettray. Nessa instituição eram utilizadas as formas 
disciplinares mais intensas, nas quais a mínima desobediência era severamente castigada e a forma de se  
evitar delitos mais graves ocorria por meio de punições das mais leves faltas.  
4 4 Para Goffman (1987), a instituição total é um híbrido social, parcialmente comunidade residencial, 
parcialmente organização formal. Segundo o mencionado autor, em nossa sociedade esses estabelecimentos 
são estufas para mudar pessoas; cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu.  
4 Na obra Vigiar e Punir, Foucault traça a história do castigo e das prisões a partir de quatro divisões: 
suplício, punição, disciplina e prisão.  
5 Há um largo consenso de que esse modelo poderia ter sido inspirado no projeto do primeiro zoológico 
mundial de Versalhes, o qual proporcionava a organização analítica das espécies, tendo como característica 
principal a observação constante (GARBELINI, 2004). 
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finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha (FOUCALT, 2010, 
p. 190).   

 

Esse modelo aparece como jaula cruel e sábia, na medida em que abandona os 

suplícios e os castigos e instaura o poder da observação; um sistema arquitetural, ótico e 

polivalente em suas aplicações, servindo de orientação na construção, sobretudo, das 

prisões nos países ocidentais. Sua influência se estende até a atualidade, sendo 

estrategicamente o ponto mais alto na prisão, chamado nesse estabelecimento de muralha, 

objetivando a visão geral e tendo como característica principal o poder disciplinador de 

vigiar, por meio de um poder direto e físico que os homens exercem sobre outros homens.  

 
Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um 
estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o 
funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja 
permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação, que 
perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; 
que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar 
uma relação de poder independente daquele que o exerce: enfim, que 
os detentos se encontrem presos numa situação de poder que eles 
mesmos são os portadores (FOUCAULT, 2010, p. 190). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
É nesse contexto, após o surgimento do modelo panóptico, que seu cenário vai 

sendo alterado, as formas de poder antes estabelecidas pelas autoridades, aplicadas no 

princípio, tais como os suplícios, os castigos corporais e as execuções em praça pública 

já não têm mais efeito punitivo para a sociedade. Afinal, como nos diz Foucault (2010 p. 

14), “o fato de ela matar ou ferir já não é mais a glorificação de sua força, mas um 

elemento intrínseco a ela que é obrigada a tolerar e muito lhe custa ter que impor”, estando 

o apenado em condição de vitimado pela vergonha ou vangloriado pelo suplício vivido e 

o executor da pena, pela tamanha crueldade, classificado como bárbaro.  

De acordo com Elias (2001), tal mudança implicou castigos mais “limpos”, com 

ênfase em ações psicológicas e a diminuição das punições físicas, em processo conhecido 

como normalização do comportamento social, que deveria ocorrer para que o convívio 

entre os cidadãos fosse harmonioso, gerando uma organização natural entre os indivíduos. 

No entanto, com a transferência das punições físicas para as psicológicas, o 

castigo deveria ocorrer de forma justa, igualitária a todos, mas o que realmente 

percebemos, na convivência diária dentro do presídio, não foi isso. Além da punição 

psicológica, provocada pela coerção constante, desde as revistas diárias até os 

interrogatórios sobre o comportamento dos presos no ato de qualquer anormalidade, a 
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punição física perdura no tratamento para com o preso de forma desumana. Haja vista a 

falta de espaço adequado para a realização das necessidades pessoais e, ainda, as 

agressões corporais advindas dos próprios procedimentos técnicos adotados pelo sistema, 

no caso de tentativa de motins, fugas, uso de objetos proibidos, e aquelas ocorridas entre 

próprios presos.  

A prisão, caracterizada pela função de transformar os indivíduos, foi, 

primeiramente, segundo Foucault, (2010, p. 219) “uma detenção legal, encarregada de 

um suplemento corretivo, ou ainda uma empresa de modificação dos indivíduos que a 

privação de liberdade permite fazer funcionar no sistema legal”. Em um local de constante 

observação dos apenados por meio de dispositivos que fazem parte do mundo da prisão, 

a vigilância e o conhecimento aparecem como essenciais neste contexto, considerando 

que toda informação que diga a respeito a um preso precisa ser registrada. Neste sentido, 

vale acrescentar que: 

 

O Panóptico penitenciário é também um sistema de documentação 
individualizante e permanente. No mesmo ano que se recomendava as 
variantes do sistema benthamiano para construir as prisões, tornava-se 
obrigatório o sistema de “conta moral”: Boletim individual de modelo 
uniforme em todas as prisões, e no qual o diretor ou chefe dos guardas, 
o sacerdote, o professor são chamados a inscrever suas observações a 
respeito de cada detento (FOUCAULT 2010, p. 237). 

 

É através de cada registro, chamado, dentro do sistema, de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN), que se torna possível acompanhar tudo o que diz respeito ao 

indivíduo preso, como também todo o processo de alteração e ressocialização do apenado. 

Foucault (2010, p. 193) assegura que “o Panóptico é um lugar privilegiado para tornar 

possível a experiência com homens e para analisar com toda certeza as transformações 

que se pode obter neles”.   

A prisão, em tese, é considerada um lugar privilegiado para modificar os 

indivíduos, de forma a melhorá-los como ser humano; mas, na prática, ela não os melhora 

e a transformação que ela devia operar não é, a nosso ver, significativa. Isso é confirmado 

pelo exorbitante número de reincidência e pela falta de medidas públicas eficazes voltadas 

para a melhoria da condição de vida do preso quando este deixa de ser um cidadão privado 

de liberdade. O que se vê é que os danos causados pela sua passagem na prisão, por vezes, 

o tornam mais preparado para viver no mundo do crime, pois no contexto prisional existe 
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uma classificação que vai de bandido “lero-lero” até o mais respeitado, de acordo com o 

crime cometido.  

Desse modo, aquele que cometeu um furto sofre deboche e ensinamentos por ser 

um principiante no mundo do crime e a convivência com indivíduos que cometeram 

crimes mais graves – algo que, conforme os dispositivos legais, não deveria acontecer – 

o incentiva a cometer outros delitos. Assim, ele vai se graduando: roubo, tráfico, 

homicídio, estupro até ser temido e respeitado pelos demais.  

Portanto, o que temos agora são outras configurações nas relações de poder 

dentro da prisão. O poder, antes estabelecido somente pelas autoridades, agora permeia 

todo o corpo social ali presente. Podíamos perceber como os presos respeitavam um líder 

que dizia mandar na prisão e estabelecer as regras de convivência dentro das celas. Dessa 

forma, a prisão vai apresentando, em meio a contradições, o “objetivo primeiro da ação 

carceral: a individualização coercitiva, pela ruptura de qualquer relação que não seja 

controlada pelo poder ou ordenada de acordo com a hierarquia” (FOUCAULT, 2010, p. 

226), dá lugar às lideranças de presos, alcançadas a partir do momento em que o líder for 

o mais temido entre os demais, de acordo com a gravidade do crime cometido. Essa 

relação é instável, pois pode ser alterada de acordo com a chegada de um preso 

considerado mais perigoso ou por uma transferência de cela.  Parece-nos que essa 

liderança é uma força de poder que a prisão utiliza a seu favor, em que a vigilância e a 

disciplina exigida pelos que exercem alguma forma de poder sobre os demais mantém as 

relações estáveis através da coerção constante.   

É nessa concepção de modificação de poder sobre os corpos que avançamos 

nossa pesquisa, uma vez que:  

 
O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as 
relações de poder têm alcance imediato sobre eles; elas o investem, o 
marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 
cerimônias, exigem-lhe sinais. (FOUCAULT, 2010, p. 28-29).  

 

Essa atuação, chamada por Foucault de biopoder6, tem mecanismos, dispositivos 

e táticas específicas, entre os quais se encontra a disciplina como uma das mediações 

centrais, justificada pela sua função de permitir “o controle minucioso das operações do 

                                                
6 Biopoder é um termo criado pelo filósofo francês Michel Foucault para referir-se à prática dos Estados 
modernos e sua regulação dos que a ele estão sujeitos por meio de “uma explosão de técnicas numerosas e 

diversas para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações”.  
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corpo, que se realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação de 

docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 2010, p. 126).  

A forma de coerção, modificada pela noção de docilidade, remete a diferentes 

formas de poder sobre o corpo, dentre as quais o disciplinamento. Essa modalidade, como 

nos diz Foucault (2010, p. 132), “implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela 

sobre os processos da atividade, mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com 

uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos”. A 

docilidade dos corpos é o ponto de confluência entre as instituições que existem na 

sociedade com finalidade de treinar fisicamente os indivíduos, suas atitudes morais, suas 

disposições, quando não adequadas aos interesses considerados corretos por 

determinados grupos. Temos, assim, os quartéis, as oficinas, os hospitais, as escolas e, 

sobretudo, a prisão, que é considerada por Foucault (2010) onidisciplinar, uma vez que 

não possui exterior, nem lacuna, não se interrompe e sua ação disciplinar é incessante.  

O corpo dócil, para Foucault, é, portanto, aquele que pode ser submetido, 

moldado, utilizado e transformado. Os que fogem a esse padrão estabelecido ficam a 

cargo da prisão, para serem devidamente treinados sobre como procederem para serem, 

então, inseridos novamente na sociedade a que pertenciam. Mas, a partir da experiência 

vivida por nós, percebemos que o ensinamento que se constitui dentro dessa instituição 

consiste em aprender como sobreviver e se socializar no mundo da prisão. Assim, fica em 

segundo plano a missão de (re)socializar aquele que infringiu as leis e passou a ser 

considerado pela justiça e pela sociedade um infrator, recebendo como punição, a perda 

do seu estado de liberdade. Ao habitar o espaço prisional, torna-se, segundo Foucault 

(2010), um personagem, criado pelo aparelho penitenciário, denominado delinquente.  
 
O delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato 
quanto sua vida o que mais o caracteriza. A operação penitenciária, para 
ser uma verdadeira reeducação, deve totalizar a existência do 
delinquente, tornar a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo 
onde é preciso refazê-la totalmente. O castigo legal se refere a um ato; 
a técnica punitiva a uma vida; cabe-lhe modificar seus efeitos ou 
preencher suas lacunas, através de uma prática coercitiva 
(FOUCAULT, 2010 p. 238). 
 

Ao criar mais uma personalidade, o delinquente passa a viver sob o comando das 

regras da prisão, que consideramos ser impostas pelos grupos de poder presentes nessa 

instituição: os dirigentes, os agentes de segurança penitenciária e os próprios presos 

delinquentes. Esses grupos formam a rede de poder que regula o cotidiano da prisão. 

Essas práticas sociais estabelecidas se baseiam em elementos que apontam para a 
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manipulação de acordo com interesses dominantes particulares. Essa relação de poder, 

segundo Foucault, não se estabelece por acaso, mas, sim, em um total entrelaçamento 

entre um e outro. O funcionamento dessas relações intensifica a contínua tensão intrínseca 

do dia a dia dessa sociedade. Existe a possibilidade de pensar uma série de movimentos 

inesperados que possam confrontar a ideia dominante de que somente os discursos e as 

ordens dos grupos predominantes determinam as relações sociais. 

Verificamos, assim, que a função da prisão foi sofrendo mudanças com o 

decorrer do tempo. Se, antes, a sua finalidade era guardar o infrator, posteriormente, ela 

passou a ser a própria pena por excelência ao introduzir mecanismos de dominação 

específicos de um tipo próprio de poder sobre aquele indivíduo que se encontra em estado 

de privação de liberdade. Esse sujeito recebe, portanto, um castigo, um acerto de contas 

pelo erro cometido, que deveria diminuir o desejo pelo crime, mas, que, ao contrário, 
 
roubustece-se em prisões ruinosas, superlotadas, com péssimos níveis 
de higiene, onde a droga é consumida sem embaraços, o abuso sexual é 
constante, praticamente inexiste oferta de trabalho, de lazer orientado e 
assistência se presta de forma precária (LEAL, 2001, p. 39). 

 
 
Em patente contradição com a ideia de ressocializar, o indivíduo precisa 

abandonar sua identidade social e passa a ser subordinado aos comandos autoritários que 

regem esse lugar. Assim, toda a sua visão de mundo passa a ser moldada para que o 

aprendizado de como viver em meio a tanta hostilidade seja alcançado, fazendo-se 

necessário aprender a conviver com os todos os habitantes da prisão. Quem chega precisa 

rapidamente acatar as normas que advêm dos diferentes grupos de sujeitos.  

 

2.1.1. As prisões no Brasil  

 

No Brasil, o sistema penitenciário apresenta uma situação preocupante, 

marcada por superpopulação, violações de direitos básicos, rebeliões, motins, fugas, 

violências de inúmeras formas, descrédito das autoridades, corrupção do aparelho 

estatal, altíssimo índice de reincidência e incapacidade de reabilitar o preso.  

De acordo com Salla (2006), desde a década de 1980 houve uma tendência de 

crescimento dessa criminalidade no país, tendo como consequência o aumento 

expressivo da população carcerária. No entanto, foi sancionada, em 11 de julho de 1984, 

a Lei de Execução Penal (LEP - 7.210/84), com vistas a proporcionar condições para a 
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harmônica integração social do condenado, devendo o Estado dar assistência material, 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa ao preso.  

 Apesar de apresentarem inúmeros problemas, as penitenciárias ainda são 

consideradas pelo aparelho judiciário o espaço adequado para encarcerar aqueles que 

cometem crimes, uma vez que a maioria das punições, no Brasil, dá-se através do 

encarceramento nesse tipo de estabelecimento. Foucault (2010, p. 218) define bem esse 

entendimento ao afirmar que “se conhecem todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se 

que é perigosa, quando não, inútil. Entretanto, não vemos o que pôr em seu lugar. Ela é a 

detestável solução, de que não se pode abrir mão”. Concordamos com a visão de Foucault, 

pois o encarceramento não nos parece a solução dos problemas relacionados ao mundo 

do crime. Entendemos que o encarceramento não representa, de forma majoritária, uma 

punição temida por todos. Ademais, aqueles que estão ou passam por ela, na maioria das 

vezes, retornam. 

Dessa forma, parece-nos claro que o objetivo a ser alcançado, a punição que 

serviria de lição, não se concretiza. Nos dias atuais, a corrupção viabiliza o acesso ao 

mundo exterior e o aprendizado de como viver dentro da prisão e sobressair no mundo do 

crime é adquirido através da convivência com os aqueles que possuem maior experiência.  

No ranking mundial, o Brasil é o quarto país que mais aprisiona pessoas no 

mundo, com uma população carcerária de 622. 202 presos7, sendo superado pela Rússia, 

com 644.237, pela China, com 1.657.812, e pelos Estados Unidos da América, com um 

total de 2.17.000 milhões de presos.  

Desde a primeira constituição brasileira, datada de 1824, já se tem referência 

acerca do presidiário e das prisões. Leal (2001, p.87) exemplifica o artigo 179, inciso 

XXI: “As cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas, havendo diversas casas para 

separação dos réus, conforme suas circunstâncias e natureza dos crimes”.  O que outrora 

se desejava da prisão nos parece nunca ter sido realizado em plenitude. Ao contrário, no 

decorrer da história o aumento vertiginoso da população carcerária no espaço prisional 

brasileiro promoveu o agravamento das condições de vida nas prisões, tendo como 

principais componentes a superlotação dos estabelecimentos penais, a manutenção de 

práticas de torturas e maus tratos, a eclosão de rebeliões, a exiguidade dos serviços 

prisionais (alimentação, asseio e higiene pessoais, vestuário, assistência jurídica, 

                                                
7  Números de acordo com o DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) referente a dezembro de 2014.  
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programas de reabilitação, entre outros), além da presença, cada vez mais intensa, de 

grupos criminosos no interior das prisões (SALLA, 2005).  

Nesse cenário, temos prisões despreparadas para a execução de sua função 

perante a sociedade, embora não possa deixar de cumpri-la, mesmo que seja de forma 

ineficaz. Thompson (1991, p. 13), nessa perspectiva, afirma que “se a adaptação à prisão 

não significa a vida livre, há fortes indícios que a adaptação à prisão implica em 

desadaptação à vida livre”.  

 

2.1.2. Unidades prisionais no estado de Minas Gerais 

 

Muitos nomes são atribuídos aos locais onde ficam pessoas em situação de 

restrição e de privação de liberdade: prisão, cadeia, xadrez, cada de detenção, xilindró, 

penitenciária, presídio, masmorra. Alguns são nomes populares, outros formais. Diante 

de tanta variação de nomes dados aos estabelecimentos prisionais, apresentamos uma 

breve caracterização dos seis modelos de unidades prisionais existentes no estado de 

Minas Gerais.  

Conforme o site oficial da Subcretaria de Administração Prisional8, existem no 

estado de Minas Gerais 132 unidades prisionais: 4 complexos penitenciários, 15 

penitenciárias, 108 presídios, 01 casas de albergados, 01 hospital, 01 centro de apoio 

Médico,  01 centro de referência da Gestante privada e liberdade e 03 unidades de Parceria 

Público Privadas (PPP). Além disso, o estado mantém parcerias com 38 Associações de 

Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).  

Para a administração Prisional, os tipos de estabelecimentos penais são todos 

aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de alojar ou atender pessoas presas, quer 

provisórias, quer condenadas, ou ainda aquelas que estejam submetidas à medida de 

segurança prisional. No estado de Minas Gerais, as unidades compreendem: (1) 

Complexos Penitenciários, unidades próprias para custodiar presos provisórios e/ou 

condenados nos regimes fechado ou semiaberto; (2) os Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico e Centros de Apoio Médico e Pericial, unidades próprias para 

custódia e/ou realização de exames gerais e/ou tratamento ambulatorial de indivíduos 

inimputáveis ou semi-imputáveis e/ou de presos acometidos pela superveniência de 

doenças mentais; (3) as Casas de Albergado, para custódia de presos no regime aberto; 

                                                
8 http://www.seds.mg.gov.br – (acesso em 20 de dezembro de 2015). 
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(4) os Centros de Referência da Gestante Privada de Liberdade, unidades prisionais 

próprias para custódia de presas gestantes e puérperas, e por fim, (5) os presídios, que são 

unidades próprias para custodiar presos provisórios, mas que podem acolher presos 

condenados até liberação de vagas em estabelecimentos adequados. Atentar-nos-emos 

um pouco mais na descrição do presídio no tópico seguinte, em decorrência deste estudo 

ter disso realizado nesse tipo de unidade.  

 

2.1.2.1. Presídios 

 

De acordo com dados do Depen (2014), a situação degradante dos presídios 

brasileiros é um problema generalizado. Considerado um lugar para guardar os presos 

provisórios até o seu julgamento, o presídio, devido à falta de vagas nas Penitenciárias 

Brasileiras (responsáveis pelos presos condenados), acaba assumindo as funções destes 

estabelecimentos, evidenciando dessa maneira o quanto os presos são submetidos a 

condições desumanas, distintas do que determina a LEP no seu art. 88:  

 
O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho 
sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade 
celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação 
e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados) (BRASIL, 1984, s.p).  
 

  E a RESOLUÇÃO Nº 14, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1994 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP):  

 
Art. 8º. Salvo razões especiais, os presos deverão ser alojados individualmente. 
§ 1º. Quando da utilização de dormitórios coletivos, estes deverão ser ocupados 
por presos cuidadosamente selecionados e reconhecidos como aptos a serem 
alojados nessas condições. § 2º. O preso disporá de cama individual provida 
de roupas, mantidas e mudadas correta e regularmente, a fim de assegurar 
condições básicas de limpeza e conforto. Art. 9º. Os locais destinados aos 
presos deverão satisfazer as exigências de higiene, de acordo com o clima, 
particularmente no que ser refere à superfície mínima, volume de ar, calefação 
e ventilação. Art. 10º O local onde os presos desenvolvam suas atividades 
deverá apresentar: I – janelas amplas, dispostas de maneira a possibilitar 
circulação de ar fresco, haja ou não ventilação artificial, para que o preso possa 
ler e trabalhar com luz natural; II – quando necessário, luz artificial suficiente, 
para que o preso possa trabalhar sem prejuízo da sua visão; III – instalações 
sanitárias adequadas, para que o preso possa satisfazer suas necessidades 
naturais de forma higiênica e decente, preservada a sua privacidade. IV – 
instalações condizentes, para que o preso possa tomar banho à temperatura 
adequada ao clima e com a frequência que exigem os princípios básicos de 
higiene. 
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No que se refere ao espaço reservado para a educação nos estabelecimentos 

penais, a Resolução nº 3 de 11/03/2009 do CNPCP garante no seu artigo Art. 5º:   

 
- As autoridades responsáveis pelos estabelecimentos penais devem propiciar 
espaços físicos adequados às atividades educacionais (salas de aula, 
bibliotecas, laboratórios, etc), integrar as práticas educativas às rotinas da 
unidade prisional e difundir informações incentivando a participação do(a)s 
preso(a)s e internado(a)s.   
 

  
Notamos incongruências entre a legislação e a prática, pois os presídios estão 

superlotados, com condições físicas estruturais precárias, sem condições mínimas para a 

realização da higiene do preso, sem espaço suficiente para comportar os aprisionados 

conforme define a lei (de forma digna), pois, dentro das celas, o próprio chão é revezado 

entre os presidiários para dormirem. Portanto, o caminho a ser percorrido em busca da 

humanização da pena privação de liberdade é longo para que possamos efetivamente nos 

distanciar da brutalidade dos suplícios. 

 

2.2. A educação escolar no espaço prisional e seus aspectos legais  

 

Os estudos é os primeiros passos...  

(Voz de aluno-preso)  

  

Diversos significados são atribuídos ao termo educação, de acordo com o 

período histórico e a ideologia de cada sociedade. Vemos, em Durkheim (1978, p. 79), 

que a Educação “é ascética na Idade Média, Liberal na Renascença, literária no século 

XVII, científica em nossos dias”, podendo ocorrer na família, no trabalho, nos meios de 

comunicação, na escola, sendo distinguida, dessa maneira, como educação formal, 

informal ou não-formal. 

A educação formal é aquela, compreendida por Libâneo (2010, p. 31), que ocorre 

em “instâncias de formação, escolares ou não, onde há objetivos educativos explícitos e 

uma ação intencional institucionalizada, estruturada, sistemática”.  

A educação informal é aquela que resulta das práticas, experiências, hábitos, 

valores, sem vínculo a uma instituição e sem uma organização intencional. É definida por 

Libâneo (2010, p. 31) como: 
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[...] ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente 
sóciocultural, e que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos 
e grupos com seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, 
das quais resultam conhecimentos, experiências, práticas, mas que não 
estão ligadas especificamente a uma instituição, nem são intencionais e 
organizadas.    
 

E a não-formal, por sua vez, “são aquelas atividades com caráter de 

intencionalidade, porém com baixo grau de sistematização, implicando certamente 

relações não formalizadas” (LIBÂNEO, 2010, p. 89).  

Contudo, é preciso considerar que, ainda sob a perspectiva de Libâneo (2010), 

embora a educação escolar se caracterize por objetivos educacionais explícitos, 

institucionalizados e sistematicamente organizados, ela não consegue caminhar 

desvinculada da educação informal e da não-formal, pois essas duas últimas se tratam de 

um processo contínuo de aquisição de conhecimentos advindos da experiência que os 

indivíduos vivem.  

Por outras palavras, no que diz respeito a essas modalidades de prática educativa, 

Gohn (2006, p. 28) define que “a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, 

com conteúdos previamente demarcados”, tendo como agente educador o professor,  

enquanto a informal é “aquela que os indivíduos apreendem durante o seu processo de 

socialização, na família, bairro, clube, amigos, carregada de valores e culturas próprias 

de pertencimento e sentimentos herdados”.  E a não-formal é “aquela que se apreende no 

“mundo da vida”, mediante processos de compartilhamento de experiência, 

principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas”, em que o educador é “outro”, 

aquele com quem interagimos ou nos integramos. 

Neste estudo, as três modalidades de prática de ensino mencionadas foram 

trabalhadas de forma interligada, pois trata-se de uma pesquisa realizada a partir de 

experiências vividas em uma sala de aula na prisão, através das aulas ministradas pelos 

professores. Levamos em consideração os conhecimentos prévios dos alunos-presos, 

partindo do pressuposto de que estes traziam em suas subjetividades as vivências que 

antecederam à vida na prisão, como valores passados pela família, pela Igreja e, ainda, 

provenientes do próprio ambiente prisional, as regras, o silêncio, a opressão, enfim, toda 

a vida fora e dentro das grades.   

A educação escolar na prisão foi regulamentada na década 1980, quando 

sancionada, em 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal (LEP - 7.210/84), que 

estabelece, dentre outras determinações, a assistência educacional do detento como um 
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dever do Estado. A educação escolar é de responsabilidade das secretarias estaduais de 

educação ou é ofertada nas prisões por meio de convênio com secretarias municipais ou 

organizações não-governamentais, tendo como principal função a ressocialização do 

preso, por meio de condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado. A LEP garante vários direitos à população carcerária (saúde, jurídico, 

educacional, social, religioso, material). Quanto ao direito à educação, a LEP, no Capítulo 

2 – Seção V - Da Assistência Educacional, define artigos que norteiam como deve ser 

realizada a assistência educacional no âmbito prisional. O artigo 17, por exemplo, 

estabelece que “a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado” (BRASIL, 1984, s.p). O artigo 18 determina que “o 

ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade 

Federativa” (BRASIL,1984, s.p).. O artigo 20 assinala que “as atividades educacionais 

podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem 

escolas ou ofereçam cursos especializados” (BRASIL, 1984, s.p). Por sua vez, o artigo 

21 estabelece a “exigência de uma biblioteca por unidade prisional, para uso de todas as 

categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos” (BRASIL, 

1984, s.p).   

Ademais, a Constituição Federal (1988), no seu artigo 208, estabelece que o 

dever do Estado com a educação seja efetivado mediante a garantia de “ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos 

os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988, s.p).  A fim de definir 

e regularizar o sistema de educação brasileiro, com base nos princípios presentes na 

Constituição Federal, foi sancionada em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB - 9.394/96). No seu artigo 37, encontramos a definição da modalidade de 

educação escolar aplicada nas prisões, a EJA, “destinada a pessoas que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”, não 

especificando propriamente sobre a educação em espaços de privação de liberdade. Cabe 

ressaltar que, se comparada à educação fornecida aos jovens e adultos, que não estão em 

situação de privação de liberdade, existe certa restrição às oportunidades nos presídios, 

uma vez que apenas o Ensino Fundamental foi preceituado como obrigatório, não sendo 

contemplado e garantido o acesso ao Ensino Médio ou à Educação Superior.   

Nessa mesma direção, são elaboradas as Diretrizes Nacionais para Educação 

nas Prisões, expressas na Resolução n. 3 de 11 de março de 2009, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, tendo 
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como objetivo estabelecer as diretrizes para a oferta de educação nos estabelecimentos 

penais brasileiros, definindo as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de 

educação e ensino e norteando pedagogicamente a oferta de educação escolar para 

jovens e adultos em situação de privação de liberdade. Isso culminou nas discussões que 

ocorreram no “Seminário Nacional pela Educação nas Prisões” em Brasília, entre os dias 

12 e 14 de julho de 2006, envolvendo os Ministérios da Educação e da Justiça e a 

representação da UNESCO no Brasil, no sentido de criar condições e possibilidades para 

o enfretamento dos graves problemas que perpassam a inclusão social de apenados e 

egressos do sistema penitenciário.  

A discussão do Seminário Nacional pela Educação de liberdade foi desdobrada 

em três grandes eixos: Gestão, Articulação e Mobilização, visando garantir uma 

educação de qualidade para todos no sistema penitenciário e, assim, contribuir para a 

formação e para as boas condições de trabalho de gestores, educadores, agentes 

penitenciários e operadores da execução penal. Os aspectos pedagógicos, destinados a 

garantir a qualidade da oferta da educação nas prisões, têm, como base, os fundamentos 

conceituais e legais da EJA, assim como os paradigmas da educação popular, fundada 

nos princípios da autonomia e da emancipação dos sujeitos do processo educativo. Uma 

de suas propostas consiste em criar “um regimento próprio para o atendimento nos 

estabelecimentos de ensino do sistema prisional, no intuito de preservar a unidade 

filosófica, político-pedagógico estrutural e funcional das práticas de educação nas 

prisões”. Essa proposta também foi mencionada no Relatório das Diretrizes Nacionais 

para a oferta da EJA em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, 

aprovado em 09 de março de 2010, indo ao encontro da necessidade de criação de uma 

política educacional própria para o espaço de privação de liberdade.  

Se, por um lado, temos uma resolução que nos propõe a necessidade de uma 

educação reformulada de acordo com as especificidades da vida na prisão, por outro, 

temos uma crítica a esse entendimento, uma vez que a educação não deve se voltar para 

o momento específico em que o preso se encontra, pois a educação deve prepará-lo para 

a vida fora da prisão. Isso nos parece mais leal, se levarmos em consideração as 

oportunidades, que nunca serão as mesmas para aquele que recebeu uma educação 

escolar e para aquele que recebeu uma educação formulada por um currículo próprio da 

prisão. O estado de privação de liberdade é uma punição que se da àquele que cometeu 

um crime, por um determinado período de tempo e, como premissa, as iniciativas de 

ressocialização o preparam para a vida em sociedade. Caso contrário, este seria 
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duplamente excluído: além do isolamento, receberia uma educação escolar que se 

reduzisse a ensinar como viver de acordo com as especificidades daquele lugar, o que 

de fato já acontece de modo informal e não formal no dia a dia e da convivência 

estabelecida na prisão.  

Em contraponto à perspectiva de uma educação voltada especificamente para o 

ambiente prisional, temos a necessidade de reconhecer que essa educação não ajudaria de 

forma significativa os presos, pois seria realizada de forma descontextualizada da vida 

fora da prisão. Defendemos, portanto, que a educação na prisão precisa dar continuidade 

à vida escolar de cada indivíduo, garantindo aos presos a possibilidade de dar sequência 

aos estudos fora da prisão.  

A Resolução nº 2 de 19 de maio de 2010, do Ministério da Educação, referente 

às Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais, levou em consideração as propostas 

encaminhadas pelo Plenário I e II Seminários Nacionais de Educação nas Prisões. 

Entendemos que a educação deverá seguir as Diretrizes Curriculares definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, mas que os profissionais, como educadores, gestores e 

técnicos que atuam nos estabelecimentos penais deverão ter acesso a programas de 

formação inicial e continuada que levem em consideração as especificidades da execução 

penal. Isso superaria, dessa maneira, a Resolução nº 3, de 6 de março de 2009, do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no que tange à oferta de educação 

nos estabelecimentos penais que estava pautada em uma proposta de uma educação 

específica para a prisão, o que felizmente não chegou a ser efetivada.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais brasileiras estabelecem as ações de 

educação em contexto de privação de liberdade calcadas na legislação educacional 

vigente no país. Elas devem dar a todos os indivíduos uma oportunidade em condição de 

igualdade, mas, na prisão, elas são limitadas diante das dificuldades estabelecidas pela 

rigidez do esquema de segurança, espaço, tempo e rotatividade da população carcerária, 

entre outros.  

Especificamente no Presídio Regional de Barbacena, a educação formal foi 

realizada através de um projeto pedagógico elaborado pelos professores e aprovado pela 

diretoria Educacional da SEDS, tendo como programa de disciplina os conteúdos 

repassados na modalidade de Ensino para Jovens e Adultos no Brasil.  No que se refere à 

formação inicial e continuada para a atuação nesse tipo de estabelecimento, como define 

a Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de maio de 2010, não aconteceu. O que houve, de fato, 
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foram algumas informações de como deveríamos proceder, que objetos e roupas 

poderíamos usar e um termo de ciência e responsabilidade por qualquer coisa que 

acontecesse dentro do espaço de sala de aula.  

Entendemos que a resolução, acertadamente, desconsidera a elaboração de um 

currículo específico, uma vez que, se dentro do estabelecimento penitenciário uma 

educação com base no Currículo Nacional é trabalhada levando em consideração as 

especificidades da prisão, imaginamos um currículo específico para que indivíduos 

aprisionados, que devem apreender como viver em sociedade, embora o primeiro 

aprendizado seja referente às normas da prisão, recebessem uma educação da prisão.  

Quando, em seu retorno à vida exterior à prisão, em que, de fato, a educação terá 

corroborado para a sua formação escolar, de modo que ele possa dar continuidade a ela 

em qualquer outra escola, se esta se diferenciar das oferecidas aos cidadãos livres? De 

acordo com Santos, (2007, p. 108), “a escola tem uma tarefa que lhe é peculiar, qual seja, 

de propiciar acesso ao conhecimento socialmente acumulado e garantir uma nova visão 

de mundo”. A educação, que tem como cerne a socialização, a inclusão, seria, na prisão, 

excludente por si só.  

 

2.2.1. A educação ou reeducação escolar nas prisões  

 

A educação escolar nas prisões não é um tema fácil, uma vez que parece 

incoerente que um homem adulto receba educação no reverso de sua vida, quando adentra 

uma Instituição que é, por excelência, um lugar de obediência, de domesticação do corpo. 

E aqueles subtraídos do estado de liberdade se deparam, como forma de punição pelo 

delito que cometeram, com a oportunidade de retornar à sala de aula. Esse recurso, além 

de fazer parte do processo de ressocialização do apenado, também é um direito humano, 

garantido a todos, independentemente do lugar em que esteja.  

Durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que somente por meio do trabalho 

do preso ou do interno se conseguiria efetivamente sua reinserção social; tanto que a 

Legislação Penal, até o ano de 2011, só reconhecia a remição de parte da pena por meio 

do trabalho. Mas, em 29 de junho de 2011, entrou em vigor a Lei 12.433, visando alterar 

o panorama da remição de penas no Brasil. Ao modificar a redação dos artigos 126, 127 

e 128 da LEP, a nova lei permite que, além do trabalho, o estudo também possa diminuir 

parte do tempo de execução da pena. O artigo 126 assinala que “o condenado que cumpre 
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a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte 

do tempo de execução da pena” (BRASIL, 2011, s.p).  

Consideramos que o estudo é uma atividade de caráter intelectual que se 

destina ao aprimoramento do homem em sua totalidade e vem ganhando espaço na 

discussão sobre ressocialização no sistema penitenciário, embora o trabalho continue a 

prevalecer. Sua valorização em detrimento do estudo se dá porque  

 
A história da penalogia mundial está centrada sobre a ideia de 
punição, o trabalho forçado é um de seus principais baluartes. Durante 
muito tempo acreditou-se que somente banindo o ócio se “reformaria” 

os delinquentes. Negando o ócio, portanto, o trabalho no sistema 
penitenciário caracteriza-se como a adição do castigo à produção de 
bens e serviços (JULIÃO, 2007, p. 43).  

 

Ao buscarmos o significado da palavra escola, vemos que sua definição, em 

grego, significa o lugar do ócio, pois “a escola era o lugar a que tinham acesso as classes 

ociosas. A classe dominante, a classe dos proprietários, tinha uma educação 

diferenciada que era a educação escolar” (SAVIANI, 1994, p.152). 

Historicamente, o ócio é privilegio dos homens livres, de uma classe que não 

precisava trabalhar para viver, enquanto, para o povo, a educação era o próprio trabalho. 

Nos dias atuais, ainda é possível perceber essa realidade, na qual o ócio se torna 

privilégio de uma pequena camada da sociedade, enquanto, para a maioria, ele é 

totalmente improfícuo e, até mesmo, temido, pois, segundo um conhecido provérbio, “a 

mente vazia é a oficina do diabo”.   

É nesse sentido que o sistema penitenciário parece querer preencher o tempo 

dos presos, evitando que a “oficina do diabo” seja prejudicial ao sistema. Dessa forma, 

concordamos com Julião (207, p. 44) ao afirmar que “a maioria das atividades 

desenvolvidas no sistema penitenciário tem a simples finalidade de tirar os internos do 

ócio, mesmo que nada venha a lhes acrescentar”. Mas, será a educação escolar um 

diferencial dessas atividades? Ora, mesmo que esta seja implantada sem o objeto de 

significar verdadeiramente uma mudança para a vida do preso, será possível que todos 

ou alguns não se sintam afetados pela experiência vivida em sala de aula? Onofre (2007, 

p. 27) nos responde essas perguntas ao deixar claro que:  

 
A escola, visto ser apontada como local de comunicação, de interações 
pessoais, onde o aprisionado pode se mostrar sem máscaras, afigura-
se, portanto, como oportunidade de socialização, na medida que 
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oferece ao aluno outras possibilidades referenciais de construção de 
sua identidade e de resgate da cidadania perdida.  

 

Desse modo, as atividades escolares são instrumentos que podem diminuir a 

ociosidade dentro daquele lugar de forma produtiva ao retirar o preso da cela e colocá-

lo na sala de aula, espaço onde terá a oportunidade de receber formação escolar e 

pessoal.   

Inseridos no cenário prisional, começamos a pensar nas semelhanças entre prisão 

e escola para conseguirmos refletir sobre o nosso estudo. A educação escolar na prisão 

tem como objetivo primordial prover oportunidade de conclusão dos estudos aos que não 

tiveram ensejo de fazê-lo em idade própria. Consequentemente, visa à melhoria na sua 

qualidade de vida dentro e fora da prisão. Isso não implica que os presos não precisem se 

adequar às normas estabelecidas pela educação escolar, que também é formada por um 

poder disciplinador. Como afirma Godinho (1995, p. 39), a escola, “com todo o seu poder 

de julgar, e consequentemente, de aplicar penas, de normalizar, de disciplinar, perdeu de 

vista a sua função precípua de construtora de conhecimento”, aproximando-se das 

características da prisão. Ainda segundo esse autor, “a escola passou a exercer a função 

de ajustar o relógio biológico ao relógio social com a finalidade de tornar o corpo 

submisso e dócil para sua utilização econômica, para produção” (GODINHO, 1995, p. 

39). 
 
A prisão como está instituída, portanto, jamais consegue dissuadir sua 
natureza punitiva em favor de uma natureza purificadora, o que nos leva 
a questionar seu papel, como instituição recuperadora de indivíduos que 
cometeram crimes contra a sociedade (ONOFRE, 2012, p. 269) 
 

Semelhantemente à prisão, que, com toda a sua forma organizacional, não 

consegue que a ideia de ressocialização sobressaia sobre a de punição, a educação escolar, 

por meio de seus mecanismos de exclusão, como repetência, evasão, não acesso à 

classificação dada pelas notas, reafirma o quanto seu objetivo de socializar o indivíduo 

deixa de ser alcançado.  

De acordo com os dados do Infopen-2014, o perfil da maioria da população 

carcerária é aquele de quem não frequentou a escola por mais de 4 anos. Esse dado é 

alarmante, sobretudo porque, extrapolando os muros da prisão, conforme esclarece Sá 

(1996, p.153),  
 
[...] a baixa escolaridade encontrada entre presídios nos revela que essa 
população possui algo em comum com certos segmentos das classes 
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subalternas, os mesmos que estão permanentemente sob a mira da 
vigilância e da ação dos aparelhos repressores do Estado.  

 

Entendemos que o objetivo da educação, formal ou informal, em concordância 

com Libâneo, (1994, p.17), é “[...] prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências 

culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-lo em função de 

necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade”, proporcionado aos 

indivíduos conhecimentos e comportamentos que os tornem aptos a atuarem em todos os 

setores da sociedade.  Embora um dos objetivos da prisão seja ressocializar o preso, para 

além da punição, e devolvê-lo à sociedade, como ressocializar o indivíduo, que não fora 

socializado, em uma instituição em que se ingressa como forma de punição por um crime 

cometido?  Nessa relação escola/prisão, aquele que não teve êxito em sua trajetória 

escolar acaba se aproximando do perfil daqueles que estão na zona de risco da ociosidade 

improdutiva, que leva à criminalidade. Estamos, assim, diante de uma situação 

antagônica: escola, que visa formar o cidadão, inserida no interior da prisão, que visa 

puni-lo. Ressalvadas suas semelhanças, como o poder disciplinar, a imposição de regras, 

a padronização e a classificação, ambas as instituições enfrentam dificuldades no 

cumprimento do objetivo de tornar os indivíduos aptos a atuarem na sociedade.  

Mudar essa realidade se faz necessário com extrema urgência, pois não há mais 

espaço em nossa sociedade para desconsiderarmos o processo de socialização, que é 

realizado a partir do poder disciplinar presente na escola. Godinho (1995, p. 39) discorre 

sobre a necessidade de a escola interpretar de forma diferente o ato de educar, de modo a 

abranger uma visão holística do sensível, o homem, “passando pelo corpo, sem dissocia-

lo do que se chama intelecto”. E, a partir daí, ela estabeleceria uma nova relação entre 

professor e aluno, escola e sociedade. Na mesma linha, também não podemos mais 

recusar a questão penitenciária, que se mostra emergente diante de uma sociedade que 

não reconhece os presos como sujeitos de direitos.  

Temos, portanto, duas instituições, a prisão e a escola, em condição semelhante 

no diz respeito ao poder disciplinar presentes nesses lugares, mantendo, 

intencionalmente, a padronização e docilizando os corpos. Como aponta Português (2001, 

p. 360), “os programas de operação penitenciária se apresentam de forma premente a fim 

de adaptar o indivíduo as normas, procedimentos e valores do cárcere”. E ainda, conforme 

Santos (2007, p. 94): 
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Se o discurso oficial da prisão tem como objetivo reabilitar os 
delinquentes, para que voltem reintegrados à sociedade após o período 
de reclusão, sabe-se que essa instituição não consegue dissimular o seu 
avesso: o de ser aparelho exemplarmente punitivo. 

 

Desse modo, fica claro que o maior propósito da prisão é controlar a massa 

carcerária e manter a ordem. Mas será a educação uma aliada dessa intenção?   

Ao analisarmos o poder disciplinar presente na escola, consoante ao da prisão, 

apontamos que todos os sujeitos que habitam esse ambiente precisam corroborar, para 

que a educação de fato aconteça. A educação escolar, no espaço prisional, apresenta 

significados e objetivos diferentes para os grupos envolvidos no processo e, talvez, essa 

diversidade seja a razão da pouca eficácia na implantação e execução de atividades 

educacionais na prisão. Onofre (2007, p. 24) apresenta um questionamento sobre o espaço 

escolar dentro da prisão: esse espaço, inserido em um ambiente opressor e de isolamento, 

deve-se fundamentar na produção de conhecimentos, gerando alteridade e participação 

ou embasar-se como mais um instrumento de técnica corretiva dentro da prisão? Esse 

jogo de poder, imposto por diferentes significados a ela atribuídos, transforma a educação 

prisional em campo minado, incerto e inseguro, como afirmam Platfair e Sington (apud 

ONOFRE, 1997, p. 24):  
 
De todas as tarefas que a prisão deve executar, nenhuma é mais ambígua 
que a de transformar criminosos em não criminosos, pois os meios para 
atingi-la permanecem incertos. E jamais serão educadas enquanto a 
instituição funcionar apenas como instrumento punitivo da justiça 
criminal.  

 

Mas temos de convir que a educação escolar na prisão, embora se apresente com 

interesses diversos e com a maior fragilidade, é, sim, uma garantia que precisa ser, em 

sua aplicabilidade, um direito de todos, independemente da administração que se altera, 

do professor que se desvincula, do delito cometido pelo preso, da falta cometida fora do 

espaço escolar, pois é ela que possibilita maior impacto na reinserção social. Dessa forma,  

  
a educação assume papel importante, pois, além dos benefícios da 
instrução escolar, oferece também ao interno a possibilidade de 
participar de um processo de modificação capaz de melhorar sua visão 
de mundo, contribuindo para a formação de um senso crítico que auxilie 
no entendimento do valor da liberdade e melhorando comportamento 
da vida carcerária (JULIÃO, 2007, p. 48).  
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Ao contrário, acreditamos que a educação ofertada continua a excluir os 

excluídos, uma vez que não existem vagas para todos os presos que querem estudar, sendo 

escolhidos os que são considerados pela Comissão Técnica de Classificação9 aptos e 

adequados para frequentarem a sala de aula. Dessa forma, o sistema penitenciário não dá 

conta de fazer valer o direito a educação garantido a todos. Lourenço (2007, p. 52) 

corrobora esse entendimento ao afirmar: 

 
Quando observávamos detalhadamente as práticas pedagógicas 
colocadas a termo nessas instituições, podíamos verificar que o próprio 
conceito de sistema, quando pensado como conjunto concatenado de 
ações visando à escolarização dos prisioneiros, era, em grande medida, 
bastante precário, dadas as diferenças de condutas e procedimentos 
pessoais adotados por diferentes administradores quando em pleno 
exercício do gerenciamento da instituição, bem como os demais 
funcionários.  

 

Essa diversidade de condutas, e a própria educação excludente diante do número 

de vagas ofertadas aos presos, foi observada ao implantarmos uma sala de aula no 

presídio, uma vez que todo o trabalho dependia do envolvimento dos administradores e 

dos agentes penitenciários que atribuíam sentidos diferentes às atividades educacionais.  
 

2.2.2. A modalidade de ensino adotada na prisão: EJA  

 

Na intenção de compreender melhor a modalidade de ensino adotada nas escolas 

em unidades prisionais, a EJA, relatamos sumariamente sua trajetória, por ser de 

fundamental importância diante da complexidade de atender a um público constituído por 

uma diversidade de sujeitos das classes populares em uma situação específica: a privação 

de liberdade.  

A história da EJA no Brasil se inicia juntamente com o processo de colonização 

e a ação dos jesuítas, que começa em 1549 e vai até 1759, quando então “foram expulsos 

pelas novas diretrizes da economia e da política portuguesa” (ALBUQUERQUE, 2010, 

p. 29). Com vistas ao progresso na institucionalização da escola no Brasil, ela começou a 

se desenvolver mais no século XIX. Em todo o período imperial, segundo o mesmo autor, 

                                                
9 Todas as unidades Prisionais de todos os portes terão em sua organização uma Comissão técnica de 
Classificação (CTC), responsável por elaborar o Programa Individualizado de Ressocialização (PIR), que 
determina a aptidão do preso para o trabalho e o estudo, de acordo com o seu perfil, traçando as ações 
necessárias para a sua reintegração à sociedade. O documento é posto em prática e reavaliado anualmente. 
Cada unidade prisional possuiu a sua própria CTC e suas equipes são formadas por psicólogos, assistentes 
técnico-jurídicos, diretores, assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros, dentistas, pedagogos e gerentes de 
produção. 
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diversas foram as discussões sobre como inserir as “camadas inferiores da sociedade”, 

nos processos formais de educação, visando a regeneração das camadas populares, 

consideradas perigosas e degeneradas.  

As mobilizações continuaram durante o século XX, pois o índice elevado de 

analfabetismo era comparado a uma peste. Na década de 1930, emergiram outras 

experiências. Destaca-se, segundo Galvão e Soares (2010, p. 39), o “ensino supletivo para 

adultos”, mas foi em 1947 que o governo brasileiro lançou, pela primeira vez, uma 

campanha nacional10 visando alfabetizar a população. Essa campanha recebeu, ainda 

segundo os autores citados, várias críticas, surgindo, então, uma nova proposta de 

organização desse ensino:  

 

Liderado por Paulo Freire, no II Congresso Nacional de Educação de 
Adultos, realizado em 1985, indicava que a organização dos cursos 
deveria ter por base a própria realidade dos alunos e que o trabalho 
educativo deveria ser feito “com” o homem e não “para” o homem 

(GALVÃO, SOARES, 2010, p. 43).  
 

É nessa concepção que desponta a necessidade de considerar o adulto não 

alfabetizado como um produtor de cultura e de saberes que precisam ser respeitados. As 

ideias de Paulo Freire inspiraram outros movimentos11, que valorizavam a cultura e os 

saberes populares. Dessa forma, a educação deveria ser dialógica, direcionada à 

problematização e conscientização da população sobre a realidade vivida, e o educando 

deveria se ver como participante ativo no processo de transformação dessa mesma 

realidade.  

Muitos desses movimentos, juntamente com a criação do Plano Nacional de 

Alfabetização do Ministério da Educação, foram interrompidos com o Golpe Militar de 

1964, havendo assim, retrocesso na prática da alfabetização. Declaram-nos Galvão e 

Soares (2010, p. 45) que, “com o golpe, a alfabetização se restringe, em muitos casos, a 

um exercício de aprender a ‘desenhar o nome’”.    

                                                
10 Celso Beisiegel (1997) destaca o caráter exemplar da Campanha Nacional de Educação de Adultos em 
1974 – capitaneada por Lourenço Filho – como política governamental que exprimia o entendimento da 
educação de adultos como peça fundamental na elevação dos níveis educacionais da população em seu 
conjunto. Além do necessário enfrentamento direto do problema do analfabetismo adulto.  
11 MEB (Movimento de Educação de Base), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o MCP 
(Movimento de Cultura Popular), ligado a cultura do Recife, os CPCs (Centro Populares de Cultura), 
organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), o CEPLAR – Campanha de Educação Popular, o 
De Pé no Chã Também se Aprende a Ler, da Prefeitura de Natal (GALVÃO, SOARES, 2010, p. 44).  
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Em 1967, cria-se o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), 

campanha nacional que convocava toda a população a fazer a sua parte, mas de forma 

debilitada, deixando-nos, mais uma vez, duvidosos quanto à verdadeira intenção ou 

alteração nos processos que foram acontecendo, uma vez que: 
 
O MOBRAL, surge com força e muitos recursos. Recruta 
alfabetizadores sem muita exigência: repete-se, assim, a 
despreocupação com o fazer e o saber docentes – qualquer um que saiba 
ler e escrever pode também ensinar. Qualquer um, de qualquer forma e 
ganhando qualquer coisa. (GALVÃO, SOARES, 2010, p. 46).  
 

A EJA começou a se consolidar na década de 1940, mas foi após 1988, quando 

promulgada a nova Constituição Federal, que se estendeu o direito à educação aos que 

ainda não haviam frequentado ou concluído o Ensino Fundamental. Historicamente, a 

EJA é fruto de uma relação de dominação estabelecida entre a elite e as classes populares 

no Brasil. Voltada para um público heterogêneo, a mesma, no que concerne ao 

atendimento, parece servir a um público marcado por processos de exclusão. Nessa 

concepção, Gadotti (2014, p.21) declara que:  

 
Ela atende os excluídos dos excluídos: indígenas, quilombolas, 
populações do campo, ciganos, pessoas portadoras de deficiências, 
pessoas em situação de privação de liberdade, catadores de materiais 
recicláveis, população de rua...  

 

Em 2001, o Ministério da Educação publicou a proposta curricular da EJA, que 

constitui subsídio à elaboração de projetos e propostas curriculares a serem desenvolvidos 

por organizações governamentais e não-governamentais adaptadas às realidades locais e 

necessidades específicas. No que tange aos educandos, essa proposta referencia os 

objetivos que precisam ser alcançados: 

 

 Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam 
melhor compreender e atuar no mundo que vivem.  

 Ter acesso a outros graus de modalidades do ensino básico e 
profissionalizante, assim com as outras oportunidades de 
desenvolvimento cultural. 

 Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de 
desempenho e participação na distribuição da riqueza produzida. 

 Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, 
conhecer direitos e deveres da cidadania. 

 Desempenhar de modo consciente e responsável seu papel de cuidado 
e na educação das crianças, no âmbito da família e da comunidade. 
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 Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar 
diferenças de gênero, geração, raça e credo, fomentando atitudes de 
não-discriminação.  

 Aumentar a auto-estima, fortalecer a confiança na sua capacidade de 
aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento 
pessoal e social. 

 Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim 
como a produção literária e artística como patrimônios culturais da 
humanidade. 

 Executar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a 
convivência em diferentes espaços sociais. (BRASIL, 2001, p 47-48).   

 
 
Mesmo dirigida para um público excluído, a EJA deixa de ser um Ensino 

Supletivo para ser uma modalidade da Educação Básica e, sobretudo, um direito de todos 

os que, por algum motivo, tiveram que abandonar a escola ao longo da vida. Podemos 

verificar isso no Artigo 37 inciso 1º, da LEI Nº 9.394/96), também chamada de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB):  

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria.  
§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 
do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames. (BRASIL, 1996, s.p). 
 

Diante da garantia de que todas as pessoas têm direito à educação e de que esta 

deve ser oferecida igualmente a todos, temos, nessa modalidade, uma oportunidade de 

incluir os jovens e adultos advindos da linha da exclusão, despertando-os para reflexão 

sobre o seu reconhecimento como sujeito e o seu papel no mundo, pois a EJA deve 

priorizar, além da função do trabalho na vida humana, a valorização dos saberes 

adquiridos na vivência de cada um. Para tanto,  

 
[...] exige uma inclusão que tome por base o reconhecimento do jovem 
adulto como sujeito. Coloca-nos o desafio de pautar o processo 
educativo pela compreensão e pelo respeito do diferente e da 
diversidade: ter o direito a ser igual quando a diferença os inferioriza e 
o de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza. Ao pensar no 
desafio de construirmos princípio que regem a educação de adultos, há 
de buscar-se uma educação qualitativamente diferente, que tem como 
perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária, que reconhece ao 
longo da vida como direito inalienável de todos.  (LISE, 
ANDREOLLA, 2014, p. 72). 
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Embora a EJA necessite considerar as caraterísticas do alunado, seus interesses, 

condições de vida e trabalho, a mesma compreenderá de acordo com a o Art. 38 da LDB 

nº 9.394/96, “a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de 

estudos em caráter regular” (BRASIL, 1996, s. p). Diante do exposto, a interrogação sobre 

como trabalhar os conteúdos programáticos escolares concomitante com a formação 

integral do aluno é desafiadora, uma vez que se faz necessário considerar os 

conhecimentos prévios de cada indivíduo, acumulados pela sua experiência de vida.  

Diante da diversidade dos sujeitos presentes no espaço da sala de aula da EJA, 

com vivências, interesses, necessidades, expectativas e habilidades diferentes, 

consideramos que o domínio de saberes escolares é um facilitador para que esses sujeitos 

possam ser inseridos na sociedade e no mundo do trabalho, sendo necessário uma 

proposta pedagógica que contemple todas essas especificidades. Para isso, temos que nos 

voltar para o conhecimento prévio desses sujeitos. Assim,  

 

Saber quem é esse sujeito da EJA é o ponto de partida para a construção 
de uma proposta pedagógica que considere suas especificidades e, dessa 
forma, torna-se elemento concreto na sua formação instrumentalizando-
o para uma intervenção significativa na sua realidade (LISE, 
ANDREOLLA, 2014, p. 60). 
 

É a aspiração de um estudo que vise à articulação entre a experiência e prática, 

teoria e vivência, que nos leve a pensar sobre a condição dos excluídos da escola e a 

condição dos grupos sociais dos menos favorecidos, sendo que os alunos da EJA são parte 

integrante desse meio. Apontamentos são feitos acerca dos problemas que envolvem essa 

modalidade:  

 
O problema da educação de jovens e adultos é uma questão de 
especificidade cultural, sendo o primeiro traço cultural, muitas vezes, 
condição de excluído da escola, e por isso é necessário adequar a escola 
para esses novos sujeitos (LISE, ANDREOLLA, 2014, p. 61).  
 

Temos de considerar, ainda, que a formação dos professores não tem sido 

realizada de forma relevante no que tange a essa modalidade, por ser o professor da EJA 

do Ensino Fundamental I um Pedagogo que, nem sempre, teve uma formação específica 

para a EJA. Decorre daí que 

 
um dos maiores problemas da EJA no momento atual é a falta de 
professores com formação específica na área para atender a esse público 
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diferenciado, de forma significativa e enriquecedora”, como se propõe 

esta modalidade. (LISE, ANDREOLLA, 2014, p. 59). 
 

Entendemos que, embora a EJA já tenha passado por várias mudanças, há muito 

por fazer. As práticas pedagógicas, ainda balizadas por práticas utilizadas com crianças 

em sala de aula, não condizem com a realidade do público alvo da EJA, e os textos do 

material didático, muitas vezes, não fazem sentido para esse público, na medida em que 

a escrita ser voltada para o público infantil.  

Não podemos negar que o grau de dificuldade dos alunos da EJA é enorme, na 

maioria das vezes, e faz com que as aulas sejam repetitivas e pouco produtivas. Para 

aqueles alunos que possuem um pouco mais de vivência escolar, esses fatores levam à 

falta de estímulo e, por conseguinte, à desistência.  

Ademais, a junção de várias séries em uma mesma sala exige ainda mais do 

profissional da EJA, que precisa reconstruir todos os dias sua metodologia, para que o 

processo de ensino-aprendizagem aconteça em meio a disparidade entre o grau de 

instrução dos alunos. Diante do exposto, concordamos que avanços ocorreram dentro do 

segmento da EJA, mas “ainda é preciso passar por algumas reformas estruturais e 

organizacionais quanto às práticas pedagógicas, aos conteúdos e ambientes de 

aprendizagem” (LISE, ANDREOLLA, 2014, p. 72).  

Embora seja muito positivo o intento da EJA de trabalhar o sujeito em sua 

totalidade, de acordo com as experiências de cada um, evidencia-se a fragilidade dessa 

modalidade no que diz respeito a sua aplicabilidade, outrossim, dentro do espaço 

prisional.  

 

2.3. A educação de jovens e adultos na prisão  

 

 No século XX, já se cogitava nos documentos da Instrução Pública do período 

imperial, segundo Galvão e Soares (2010), o regimento das Escolas de Instrução Primária 

destinadas às aulas noturnas para maiores de quinze anos ou para adultos existentes nas 

províncias, até mesmo os que se entravam presos. Assim, segundo esses autores, 

 
O ensino deveria ser dividido em duas seções: uma para aqueles que 
não possuíam nenhuma instrução e outra para aqueles que já possuíam 
alguma. Deveria ser dado em nas escolas noturnas criadas pelo governo 
na capital e na sede de cada termo, nas escolas dominicais, na escola da 
Casa de detenção para os presos e na aula dos cegos no “Asylo de 

mendicidade”. (GALVÃO, SOARES, 2010, p. 31).  
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Retornando ao passado, percebemos que a EJA já contemplava os 

marginalizados que se encontravam presos e, portanto, fora da sociedade. Mas, na 

realidade, é somente no século XXI que o Ministério da Educação Institui, através da 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 19 DE MAIO DE 2010, as Diretrizes Nacionais para a oferta de 

EJA em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Ao contemplar 

no seu artigo 3º, inciso VIII, que a educação “será organizada de modo a atender às 

peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade da população carcerária levando em 

consideração a flexibilidade prevista no art. 23 da Lei nº 9.394/96 (LDB)”, o documento 

nos leva à compreensão de que são permitidas formas diversas de organização: 
 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 
não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, 
ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996, s.p).  

 

Entendemos que a educação adequada às prisões deve contemplar a vivência do 

sujeito no seu processo de ensino-aprendizagem, aquela que De Maeyer (2011) denomina 

“educação ao longo da vida”, considerada uma educação libertadora, que deve estar 

acessível a cada um para que compreenda o seu mundo e o seu papel no mundo.   
 

No que se refere à educação na prisão, os programas educacionais 
deverão, portanto, privilegiar mais um trabalho sobre este “estar aqui 
no mundo” do que um aprendizado de técnicas e competências; 

veremos também que esta aprendizagem de técnicas e de competências, 
com certeza necessária, somente será possível se for precedida do 
questionamento sobre este estar aqui no mundo e... com ele!  (DE 
MAEYER, 2011 p. 44). 

 

Tendo em vista essa perspectiva humanista da educação, torna-se claro que a 

mesma precisa transpor o contexto prisional, assumindo uma visão global da educação, e 

não se atentar somente para o momento e local em que está inserida. Quando 

consideramos a educação para homens que já possuem uma série de vivências e precisam 

passar por um processo de ressocialização para serem novamente inseridos na sociedade, 

não é possível que a educação desenvolvida na prisão seja para a prisão. Os fundamentos 

da educação formal12 não podem ser diferenciados de acordo com o lugar e o público, por 

                                                
12 Aquela que se constitui de ensinamentos formalizados, institucionalizados, recebida na escola por um 
professor em sala de aula.  
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se tratar de um direito igualitário a todos. É a prática pedagógica que precisa ser redefinida 

de modo que haja integralização de todos os componentes curriculares e o trabalho de 

conscientização crítica da realidade em que cada um se encontra.  

Assim, a educação que De Maeyer (2011) considera apropriada à prisão parece 

coincidir com a proposta pedagógica da EJA, na medida em que aponta os mesmos 

problemas que precisam ser observados, tais como as especificidades culturais de 

exclusão, a ausência de profissionais adequados para atender a esse público. Mas um fator 

ressoa em meio a tantas especificidades: o estado de privação de liberdade, que se 

apresenta como forma de punição do indivíduo, mas que, segundo o mesmo autor, não 

deve ser levado em conta na formulação da prática pedagógica, uma vez que seu 

desenvolvimento deve se ater para além da vida na prisão. É preciso mais; é preciso que 

a prisão ensine algo além dela mesma. Para tanto, faz-se necessário:  

 
O desenvolvimento de uma perspectiva que ultrapasse o tempo de 
encarceramento: já que é permanente, a educação não mais será, então, 
definida como uma educação de segunda oportunidade (geralmente 
para aqueles que, por diversos motivos, nem mesmo tiveram uma 
primeira oportunidade) para o público preso. A educação na prisão é 
uma educação que se encontra em um continuum de aprendizagens e 
experiências acumuladas antes do encarceramento, é vivida em um 
local específico e transitório, que é a prisão, e deverá continuar após a 
libertação (DE MAEYER, 2011, p. 48). 
 

Na prisão, a EJA, que, além de guardar a peculiaridade de ser uma modalidade 

utilizada para os excluídos, também precisa ir de encontro à opressão característica do 

espaço prisional, às discordâncias naquele espaço no que se referente ao direito de estudar 

do preso, entre outros.  Ora, com tantas atribuições, a educação ao longo da vida se faz 

ainda de forma mais precária entre os alunos da sociedade carcerária, posto que, para De 

Mayer (2013, p. 54), 
 
A educação ao longo da vida implica não apenas os professores, mas 
também todos os demais atores; só se fará educação na prisão se 
administradores, guardas, pessoal de apoio estiverem engajados no 
movimento de tentar transformar progressivamente a prisão em um 
ambiente educativo. 

 

Se, em sua constituição, a EJA se balizou por uma formação escolar 

humanizadora, voltada para a realidade do aluno e para o trabalho, na prática, ela não 

consegue abranger sua atuação, uma vez que o tempo estabelecido para cada seguimento 

é curto e todos os conteúdos previstos precisam ser repassados concomitantemente com 
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diferentes níveis de saberes escolares. Ademais, considerando a preocupação com a 

criticidade, a politização do cidadão e os conhecimentos prévios do aluno, a proposta 

curricular voltada para essa modalidade, por vezes, fica longe de ser realizada. 

Mas a modalidade EJA de ensino adotada na sala de aula no presídio Regional 

de Barbacena, onde se deu esta pesquisa, trazia alguma especificidade decorrente do 

espaço em que estava inserida, a começar pela dificuldade de compreender a prisão.  
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3. CONTEXTUALIZANDO O AMBIENTE DA PESQUISA  

 

O local que nos possibilitou a realização desta pesquisa foi o Presídio Regional 

de Barbacena, que nos recebeu, através de um Projeto de Extensão que visava criar uma 

sala de aula para atendimento educacional aos presos. Participei do projeto como 

professora, no período de sua vigência, que durou dois anos. Esse contato suscitou o 

interesse de pesquisar o sentido de uma sala de aula em um espaço que nos parece tão 

adverso a qualquer ato de educação, a prisão.  

O presídio de Barbacena está situado na Rua General Câmara nº 20, no centro 

da cidade, ao lado do 13º Departamento da Polícia Civil. Barbacena está a 169 km de 

distância da capital, Belo Horizonte. A cidade faz parte da mesorregião Campos das 

Vertentes e ocupa uma área de 759,186 Km². Segundo dados do IBGE, de acordo com 

o censo de 2010, sua população é de 126.284 habitantes. 

 

 
Figura 1.  Imagem satélite da localização do Presídio Regional de Barbacena. – Fonte: 

Googlemaps   
 

É em um prédio pequeno, inadequado pela sua estrutura, situado no centro de 

cidade, que os presos do Presídio Regional ficam literalmente amontoados nas celas 

devido ao número de detentos ultrapassar o número de vagas. Quem adentra essa 

instituição logo fica perplexo com o pouco espaço para a realização dos trabalhos.  
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Figura 2. Imagem do Presídio Regional de Barbacena visto pela parte de trás do prédio. 

Fotografado pelo Assessor de Inteligência Paulo André, em novembro de 2015.  
 

Nesse prédio, funcionou a cadeia pública da cidade até 2008, quando a 

Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI), ligada à Secretaria do Estado de 

Defesa Social (SEDS), criada em 2003, assumiu o comando e foi instituído o presídio. 

Embora seja semelhante aos demais do Brasil, no que tange a superlotação, 

procedimentos realizados e falta de espaços apropriados, esse presídio guarda a 

especificidade e privilégio de estar localizado no centro da cidade de Barbacena e não 

possuir qualquer aparência que configure a existência de um presídio naquele local, 

como paredes altas, guaritas de controle na parte exterior do prédio, identificação da 

instituição.  

 



52 
 

 
Figura 3. Vista frontal do Presídio Regional de Barbacena. Fotografado pela 

pesquisadora Luciana Mara de Oliveira em novembro de 2016.  
 

Portanto, em frente à Biblioteca Municipal da Cidade, a população carcerária 

passa despercebida por grande parte da sociedade barbacenense. Em um local quase 

improvável de se encontrar um presídio, a disposição geográfica da unidade não reproduz 

o desejo comum na sociedade livre de manter as pessoas aprisionadas isoladas em lugares 

os mais distantes possíveis.  

Apenas um discreto portão de ferro com dois metros esconde a realidade cruel e 

obscura de uma parte da sociedade que se encontra em situação de privação de liberdade 

na cidade de Barbacena. 

                                    
Figura 4. Foto do Portão de Entrada do Presídio Regional de Barbacena. Fotografado 

pela pesquisadora Luciana Mara de Oliveira em novembro de 2016. 
 

A partir da passagem por esse portão, o indivíduo passa a ver literalmente o sol 

nascer quadrado. Uniformizado, de cabelo raspado, perde o seu nome e ganha um número, 
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que passa a ser sua identificação prisional e permanece o mesmo, inclusive em caso de 

reincidência. Logo na portaria há um balcão em que ficam os Agentes de Segurança 

Penitenciário (ASP) responsáveis por toda a recepção, identificação e localização de 

todos os que ali adentram. Um corredor que inicia com um portal de detector de metais, 

com largura de um metro, é a passagem para todos os espaços do presídio. A primeira 

sala é a sala de aula, a segunda a sala da direção e, logo à frente, a cozinha, o consultório 

odontológico, a enfermaria, a sala administrativa, a sala da psicóloga, da assistente social, 

a cela do albergue e mais duas celas para os presos que não podem ter contato com os 

demais – aqueles que cometem crime contra a dignidade sexual, previsto no Código Penal 

art. 213, os chamados vulgarmente de “jack”, ou “duzentão”13.  

  

 
Figura 5. Corredor que dá acesso ao interior do Presídio. Fotografado pela pesquisadora 

Luciana Mara de Oliveira em novembro de 2016. 
 

Seguindo adiante, mais um corredor que dá acesso a um degrau abaixo do nível 

da rua e, nesse espaço, tem-se uma pequena construção em cima da laje, que é o ponto 

mais alto do presídio, chamado de muralha.   

É nesse ponto que o agente de plantão é escalado para ficar de prontidão, 

observando e vigiando, devidamente armado, todo o movimento no interior do presídio:  

 
Na muralha nossa atenção tem que ficar redobrada, porque é um 
homem observando tudo e todos, por ser o ponto mais alto do presídio. 
Aqui nós não pode descuidar, e nem ficar fora da posição, não dá pra 

                                                
13 “Jack” ou “Duzentão” é o apelido dado, dentro das prisões, àqueles que cometem crime contra a 

Dignidade Sexual, ou seja, o estupro.  
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piscar, porque eles sabem que estão sendo vigiados o tempo todo. (Fala 
de um agente colaborador  - 16 de novembro de 2015) 
 

 
Figura 6.  O Ponto mais alto do Presídio – Chamado dentro da Prisão de Muralha. 

Fotografada pela pesquisadora, Luciana Mara de Oliveira, em agosto de 2015.  
 

Outra escada, nesse mesmo corredor, devido à irregularidade do terreno, dá 

acesso ao nível inferior do prédio, onde estão localizadas as outras 11 celas do presídio. 

É ali, na parte subterrânea, que os presos passam a maior parte do tempo. O acesso às 

demais áreas é restrito aos poucos que têm permissão para trabalharem na faxina, para 

irem à sala de aula ou quando precisam de algum atendimento jurídico, assistencial ou 

médico.  

 
Aqui em baixo ninguém imagina o que nóis passa. Aqui nóis finge que 
é irmão pra dá certo. Fica quieto e calado, boca dura e vacilão não tem 
vez. Cada um na sua esperando o tempo passar mais demora muito, 
pra ajudar nois fuma boró o tempo todo é escuta rádio.  (voz de um 
aluno-preso)  
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Figura 7. Foto do corredor das celas na parte inferior do prédio. Fotógrafo Diretor de 

Inteligência P.A em agosto de 2015.  
 
 

Esse corredor, embora tenha sido um único a ser fotografado por sido 

considerado o lugar mais apropriado para demostrar o acesso às celas, mostra a 

precariedade da prisão: é sujo, molhado, mesmo tendo sido preparado para o momento da 

foto.  

Outro corredor não fotografado dá acesso ao pátio, que é utilizado pelos presos 

que são autorizados14 a tomarem o banho de sol, ou seja, receber a luz do dia entre as 

grades, realizarem alguma atividade física, como uma “peladinha” de futebol, realização 

de revistas, prática de ações religiosas: 

  

                                                
14 Os presos que desobedecem qualquer regra ou norma de convivência dentro da prisão são punidos com 
privação de qualquer atividade fora da cela.  
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Figura 8. Missa realizada para os presos e seus visitantes no dia 22/03/2015. 

Fotografada pelo Diretor de Inteligência P. A.  
 

 
Figura 9. Culto e batizado evangélico ocorrido em dezembro de 2014. Fotografado pelo 

Diretor de Inteligência P.A   
 

Além disso, ali se realizava qalquer outro evento que ocorria na instituição, 

como, por exemplo, as festas que promovemos para os presos e suas famílias durante a 
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vigência do projeto “Educação e Cidadania”, visando uma integração da escola, presídio 

e familiares dos presos, com mostram as figuras a seguir.  

 

 
Figura 1. Festa de dia das crianças que promovemos para a família dos presos no dia 

12/10/2013. Fotografado pelo Professor A M  
 

 
Figura 2. Confraternização de Natal para os presos e seus familiares em dezembro de 

2014. Fotografada pela professora D.C  
 

Um dia para jamais ser esquecido, uma festa organizada por nós para 
os presos. Todos colaboraram, parecia uma sintonia perfeita a favor 
da humanização: diretores, professores, agentes e presos. Todos 
ajudaram, tinha música, pipoca, algodão doce, salgadinhos, as 
famílias dos presos contribuíram. As crianças estavam felizes por 
pintarem os rostinhos, ganharem o nosso carinho e brinquedos 
arrecadados na campanha que fizemos.  Nunca imaginei que 
sentiríamos tamanha felicidade por estar ali. (Fala de um professor 
colaborador).  
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Figura 3. Confraternização de Natal para os presos e seus familiares em dezembro de 

2014. Fotografada pela professora D.C  
 

No total, o presídio possui 14 celas com 289 homens, embora sua capacidade 

seja para receber 190 homens. Há ainda o pátio, utilizado para o banho de sol e revistas, 

e 11 celas que ficam na parte subterrânea do presídio. De acordo com as informações da 

CTC, 218 são presos provisórios e 71 condenados.  Desses, 85% são declarados de cor 

negra, com baixa escolaridade e sem profissão fixa no momento em que chegaram ao 

presídio, o que aproxima esse presídio das caraterísticas gerais do cenário nacional da 

população carcerária brasileira. As palavras de Platfair e Sington (apud ONOFRE, 1997, 

p. 12) reafirmam essa situação:  

  

Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos por 
modelos econômicos excludentes e privados de seus direitos 
fundamentais de vida. Ideologicamente, como os “pobres”, são jogados 

em um conflito entre as necessidades básicas vitais e os centros de 
poder do desajuste social, da miséria e das drogas, do egoísmo e da 
perda de valores humanitários. Pela condição de presos, seus lugares na 
pirâmide social são reduzidos à categoria de “marginais”, “bandidos”, 
duplamente excluídos, massacrados, odiados. 

 

Os presos são distribuídos em camas (jegas), chão (praia) e sacos (redes), em 

meio à insalubridade e ao mau cheiro, com pouca iluminação, falta de corrente de ar, de 

água quente, de privacidade para realizar suas necessidades pessoais. Nesse ambiente, 

compartilham os seus dias. Em desacordo com o que prevê a Lei de Execução Penal, não 

existe ali separação de cela por delito cometido, com exceção dos enquadrados no artigo 

213 do Código Penal, devido à rejeição dos presos, que não aceitam esse tipo de crime e 

para garantir a integridade física.  
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Movidos pela obrigação de cumprir as chamadas “regras da casa”, são 

submetidos a relações sociais que promovem constantemente a violência e a 

despersonalização dos indivíduos, tornando os corpos dóceis e disciplinados. Após sua 

inserção no sistema prisional, sua ficha policial e/ou o seu Atestado de Bons Antecedentes 

o qualificam como uma pessoa supostamente de mau caráter, perigosa, criminosa, não 

confiável, tornando, assim, sua passagem pela prisão um estigma, um sinal que terá de 

carregar por toda a vida. Goffman (1987) esclarece que, embora seja amplamente 

utilizado, esse termo se refere a sinais corporais que podem evidenciar o 

comprometimento do status moral do indivíduo, de acordo com as regras sociais. 

Portanto, o mesmo será utilizado em referência a um atributo depreciativo.  

Ainda segundo Goffman (1988, p. 11), “a sociedade estabelece os meios de 

categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os 

membros de cada uma dessas categorias”. Homens que possuem atributos que não se 

encontram em nenhuma categoria dentro da normalidade não conseguem se incluir, 

tornando-se uma espécie reduzida a um ser miserável e menos desejável dentro da 

sociedade. Essa característica é considerada por Goffman (1987, p. 12) “um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande, algumas vezes ele 

também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem”. O preso submetido 

a essas características carregará consigo este estigma. Contudo, balizados pela 

expectativa de diminuir os danos da vida na prisão, acreditamos que temos na educação 

a esperança do resgate da cidadania perdida, na medida em que se oferece ao aluno-preso 

outras possibilidades referenciais de construção de sua identidade.   
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4. PERCORRENDO O CAMINHO SOB A PERSPECTIVA 

FENOMENOLÓGICA  

 

é muito importante e essencial a educação na cadeia,  
pois é assim que abre as oportunidades para nós que 

estamos nessa situação absurda...  
(voz de um aluno-preso)  

 
Nesta pesquisa, não pretendemos fazer uma demonstração de resultados 

compilados sob a óptica do cientificismo decorrente da demonstração empírica, 

constituída de um método considerado lógico, certo e seguro. Pretendemos, aqui, seguir 

a perspectiva fenomenológica em pesquisa qualitativa, buscando, na intersubjetividade, 

retornar às coisas mesmas, isto é, segundo Merleau-Ponty (1999, p. 4), à experiência 

vivida, “a este mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala”, 

mas que jamais consegue esgotar.  

Optarmos por uma abordagem fenomenológica, enquanto meio para a realização 

desta pesquisa, devido a nossa a inquietação sobre qual era o sentido da sala de aula no 

Presídio Regional de Barbacena para os grupos de sujeitos que, em meio a divergências, 

convergências e ideias comuns, partilharam essa experiência.  

Criada, aproximadamente, no final do século XIX, pelo alemão Husserl15 (1859-

1938), a fenomenologia busca uma descrição do fenômeno tal como ele se mostra à 

consciência, pela qual só é possível compreender o homem mediante seu modo de ser no 

mundo, com base em uma descrição da experiência vivida.   

É, portanto, através da visão fenomenológica que voltamos à experiência vivida 

dentro do Presidio Regional de Barbacena, uma vez que os grupos de sujeitos que 

trabalharam, direta ou indiretamente, para a realização das atividades educacionais 

retomaram o que tinham vivido para se posicionarem sobre o sentido da sala de aula para 

cada um deles.  

Na visão de Merleau-Ponty (1999, p. 2): “É em nós mesmos que encontramos a 

unidade da fenomenologia e seu verdadeiro sentindo”. A ciência, à medida que se 

estabelece como uma tentativa de explicação causal do mundo, não dá conta de atribuir o 

mesmo sentido de ser tal como ele é percebido ou vivido por nós, pois 

                                                
15 Edmund Husserl, tido como “pai” da fenomenologia. Nasceu em Prossnitz, Morávia, em 8 de abril de 

1859, e estudou nas universidades de Leipzig, Berlim e Viena, onde, com a tese “Contribuição para a Teoria 

do Cálculo de Variações”, obteve seu doutorado. Tornou-se, em 1883, professor na Universidade de Viena, 
Halle, Göttingen e Freiburg-im-Breisgau, onde, em 1928, encerrou suas atividades docentes.  
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[...] minha experiência não provém de meus antecedentes, de meu 
ambiente físico e social, ela caminha em direção a eles e os sustenta, 
pois sou eu quem faz ser para mim essa tradição que escolho retomar, 
ou este horizonte cuja distância em relação a mim desmoronaria, visto 
que ela não lhe pertence como uma propriedade, se eu não estivesse lá 
para percorrê-la com o olhar. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3-4).  

 

Retornar à experiência, na busca de uma descrição pura, na leitura de Merleau-

Ponty, é reconhecer que não podemos assimilar a percepção às sínteses que são da ordem 

do juízo, dos atos ou do discurso. Para ele, o “real deve ser descrito, não construído ou 

constituído” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 05). Nosso intento foi precisamente 

resgatar o sentido da experiência vivida pelos sujeitos envolvidos na sala de aula que 

funcionou durante dois anos no Presídio de Barbacena e foi interrompida após a Direção 

solicitar o encerramento das atividades. 

Atrelados ao mundo da vida, na proximidade imediata de nossa existência, nem 

sempre damos conta dos sentidos de nossas experiências. Para tanto, a fenomenologia nos 

sugere tomar distância delas para interrogá-las no sentido que fizeram para nós. É esse o 

intento desta pesquisa, ou seja, considerar as experiências vivenciadas no Presídio de 

Barbacena nos dois anos de vigência do projeto “Educação e Cidadânia”.  Somos e 

vivemos no mundo e com os outros. O mundo da vida, ou, como diz Merleau-Ponty 

(1999, p. 18), 

 

O mundo fenomenológico é não ser puro, mas o sentido que transparece 
na interseção de minhas experiências com aquelas do outro, pela 
engrenagem de umas nas outras; portanto, inseparável da subjetividade 
e da intersubjetividade que formam sua unicidade pela retomada de 
minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, da 
experiência do outro na minha.  

 

No mundo fenomenológico, portanto, o real é diretamente proporcional às 

experiências vividas, e o sentido destas se dá no cruzamento de minha experiência com a 

do outro, tornando inseparável a subjetividade da intersubjetividade. Nesse sentido, a 

fenomenologia é contrária à filosofia positivista, que buscava alcançar o conhecimento 

objetivo do mundo, já que propõe a humanização da ciência, estabelecendo uma nova 

relação entre sujeito-objeto e homem-mundo, considerando-os inseparáveis. Possamai 

(2002), nessa mesma direção, explica que a fenomenologia tem como objetivo apreender 

o sentido do mundo vivido, que não é uma realidade externa ao homem: ele não é objetivo 

e o conhecimento dele não resulta da observação direta e da explicação causal. O Ser 
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humano e o Mundo da vida não estão um diante do outro como o Sujeito e o Objeto: o 

homem está no mundo e não diante dele. Assim, não há como sair dele para explicá-lo; 

seu sentido se desvela, portanto, pela descrição, mais que pela explicação científica. 

Nesse sentido, para Merleau-Ponty (1999, p. 3), 
 

Todo universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se 
queremos pensar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos 
primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela é 
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. 
 

  Nessa perspectiva, é através da descrição da experiência vivida que buscamos 

o seu sentido, cabendo-nos investigar aquilo que a aparência esconde ou o que a nossa 

consciência ainda não apreendeu do fenômeno. Para tanto, cumpre desconsiderar 

 
[...] as relações de causa e efeito para chegar a sua essência. Isso reforça 
o entendimento de que a realidade não é externa ao sujeito e de que o 
fenômeno não é objeto físico com vida própria, bem como a afirmação 
de toda trajetória da pesquisa fenomenológica não pode ser determinada 
a priori (POSSAMAI, 2002, p. 52).  

 

Em nossa pesquisa, portanto, foi preciso, antes de tudo, abstermos de qualquer 

teoria ou juízo prévio daquilo que estávamos descrevendo. Esse é o momento da 

Epoché16, também chamada de redução, que intenta tornar visível o que está sendo 

interrogado, de modo que os atos da consciência obtidos por meio da descrição sejam 

expostos. É dessa forma que nos conscientizamos diante do que estamos fazendo, de 

modo que a redução se torna vital para a descrição do fenômeno. Nessa descrição, trata-

se de procurar ver as configurações de sentidos da experiência para as subjetividades 

frente ao fenômeno vivenciado. O pesquisador, em fenomenologia, percorre um caminho 

desconhecido, haja vista que não existe, nessa perspectiva, uma hipótese do fenômeno 

pesquisado. 

Foi trilhando esse caminho desconhecido que nossa pesquisa se desenvolveu. 

Inicialmente, com tranquilidade, pois tínhamos a sala de aula em funcionamento e, 

posteriormente, com dificuldades, uma vez que, após dois anos de funcionamento, 

quando deveríamos reestruturar e planejar as atividades para o próximo ano, a parceria 

entre o Presídio e a UNIPAC foi encerrada.  Então, além de não termos a sala de aula, 

                                                
16 Epoché, também chamada de redução ou ato de colocar em visibilidade o foco de investigação, visa 
destacar o que está sendo interrogado.   
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que passou a ser definitivamente ocupada pelas atividades de costura, não tínhamos mais 

acesso aos presos que haviam sido nossos alunos, tendo em vista que foram transferidos 

para outra unidade prisional por serem condenados que aguardavam vaga na 

penitenciária. 

Ao apresentar os passos para a realização de uma pesquisa nessa abordagem, 

Possamai (2002) explica que o objeto da fenomenologia não é externo ao pesquisador. A 

pesquisa, na perspectiva fenomenológica, é indutiva, sendo necessário ao pesquisador 

imergir no cotidiano dos pesquisados e partilhá-lo com eles.  

Partindo do pressuposto de que a tarefa da fenomenologia é compreender o 

sentido de nossas vivências, justifica-se sua adoção neste estudo, pois foi no sentido de 

retomar a experiência vivida que elaborarmos a pergunta disparadora deste estudo aos 

entrevistados, que descreveram o ponto de vista particular sobre o fenômeno ocorrido.  

Em concordância com a perspectiva fenomenológica, Possamai (2002) afirma 

que o pesquisador precisa indagar constantemente o fenômeno para compreendê-lo em 

sua totalidade, uma vez que este não vai a campo com uma hipótese previamente 

formulada. Afinal, as hipóteses aparecem não pela dedução, mas, sim, pela indução.   

A questão a ser pesquisada – qual o sentido da sala de aula dentro do Presidio 

Regional de Barbacena – foi sendo elaborada à medida que nos aproximamos do 

fenômeno, ou seja, à medida que o projeto se desenvolvia e a convivência entre os quatro 

grupos de sujeitos envolvidos nesta pesquisa aumentava: a saber, os alunos-presos, os 

agentes penitenciários, a direção e as professoras.  

Nenhum dado escolar existia inicialmente dentro do presídio, de modo que a 

implantação da sala de aula, através do Projeto “Educação e Cidadania”, foi a primeira 

iniciativa de educação formal da instituição. Os dados foram obtidos através dos registros 

produzidos durante o período de funcionamento do projeto e ao retomar o sentido que os 

grupos de sujeitos envolvidos atribuíam àquilo que estava sendo investigado e, então, ao 

se manifestarem diante dos questionamentos feitos, que possibilitaram a descrição do 

desvelar da experiência vivida por cada um. Por isso, na pesquisa fenomenológica, 

segundo Possamai (2002, p. 53), “o pesquisador desapossa de preconceitos e partilha das 

experiências na busca da essência do fenômeno vivido”, de forma que adota a atitude de 

descrevê-lo, realizando a exposição minuciosa deste sem se preocupar em explicá-lo.   

 Aos sujeitos ouvidos para a realização deste estudo foi apresentado um termo 

de consentimento para entrevistá-los. Buscamos os presos que foram alunos e que 

permaneceram no presídio à época da pesquisa, os diretores que compunham a direção 
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do presídio, os estudantes do curso de pedagogia da UNIPAC que atuaram como 

professores do projeto aplicado no presídio e os agentes que acompanhavam as atividades 

da sala de aula.  

Para a partilha das experiências, utilizamos como recurso metodológico a 

entrevista fenomenológica, por acreditarmos que esta nos permite conhecer a experiência 

consciente dos indivíduos. Para Gomes (1998, p. 20), a experiência consciente 

 
[...] é o modo como aparece o sujeito e o objeto [...]. Este modo de 
aparecimento, enquanto processo ou constituição, é a formação da 
consciência. A noção de experiência não pode ser reduzida à 
experiência interior subjetiva, nem à experiência exterior objetiva. 
Trata-se de uma experiência absoluta, na qual o interior e o exterior 
apresentam-se imbricadas um no outro.  

 

 A partir da pergunta disparadora, fomos descobrindo o caminho a ser percorrido. 

Cada pergunta nos levou a outra, e é na essência da experiência narrada pelo outro que 

alcançamos o revelar do fenômeno investigado. Para Ranieri (2010), o primeiro passo 

para o desenvolvimento da pesquisa fenomenológica se baseia na inquietação diante de 

alguma experiência. Então, elabora-se uma questão a partir da qual a pesquisa partirá, 

tendo a experiência como o objeto da investigação. As questões provocarão no sujeito a 

retomada das experiências, aprofundando-as, trazendo-as à consciência no momento da 

entrevista e sua consequente descrição.  

Portanto, toda questão deverá referir-se à experiência da pessoa diante do 

fenômeno pesquisado, visando o ponto de vista do entrevistado. Após esse momento, 

fizemos uma leitura atenta dos relatos e, no momento da análise, empenhamo-nos em 

apreender e descrever como se manifesta o fenômeno pesquisado para os 4 grupos de 

sujeitos entrevistados, formados pelos diretores, agentes de segurança penitenciária, 

professores e alunos-presos.  

À medida que as entrevistas eram lidas, os sentidos iam sendo elucidados na 

descrição da vivência pesquisada. Para tanto, as entrevistas transcritas foram várias vezes 

examinadas de modo a apontar os sentidos comuns, divergentes e convergentes, o que nos 

levou a entender, de forma geral, a estrutura do fenômeno estudado.  

À medida que a pesquisa ia avançando, mais eu me sentia parte do fenômeno 

observado e minha experiência era comungada com a deles. Boemer (1994), nesse sentido, 

afirma que quanto maior a vivência do pesquisador com o tema executado, tanto maior seu 

pré-reflexivo, e mais ele saberá ler as descrições e dizer dos significados nelas contido. 
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Utilizei perguntas que sempre remetiam às vivencias dos sujeitos em relação à sala de aula 

dentro da prisão: Como você vivenciou? Para você, como foi? O que você pensa, hoje, 

daquela experiência? Assim, as subjetividades e as experiências humanas nas práticas 

cotidianas no mundo da prisão ganharam voz e se desdobraram em outros pensamentos que 

nos levaram à certeza de que não pretendemos, aqui, formular quaisquer respostas fechadas 

para os questionamentos propostos. Nossa busca foi incessante, pois se revelava a 

necessidade de compreender o que a consciência prefere esquecer, por razões ora objetivas, 

ora subjetivas.  

Além das entrevistas, tivemos também acesso ao Prontuário Geral Padronizado 

Educacional (PGPE), que contém todas as informações dos  alunos-presos, como dados 

pessoais, profissionais, psicológicos, médicos, jurídicos, assistenciais, permitindo-nos 

conhecer o histórico do perfil do aluno-preso que participava das atividades educacionais no 

Presídio Regional de Barbacena. O documento indicou que todos os participantes alegavam 

ter evadido da escola ainda no Ensino Fundamental I17  e, na maioria das vezes, sem relatar 

a série que havia parado. Tivemos acesso também ao estudo de caso feito pela Comissão 

Técnica de Classificação (CTC), de cada aluno-preso, pelo documento chamado Programa 

Individual de Ressocialização (PIR), que nos possibilitou entender como os presos são 

selecionados para adentrarem a sala de aula. É através dessa comissão composta por um 

representante de cada área no presídio (Jurídico, Segurança, Assessor de Inteligência, 

Enfermagem, Dentista, Psiquiatra, Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo e Gerente de 

Produção) que um documento é elaborado com os pareceres de toda equipe de profissionais 

que relatam suas sínteses sobre o atendimento realizado aos presos e a partir daí julgam, 

através do conjunto de informações, se os presos estão ou não apto a frequentarem a sala de 

aula.  

Assim se deram as primícias desta pesquisa. Ao adentramos um espaço 

desconhecido, a prisão, com informações desertas devido à necessidade de manter a 

concepção formada de ser o presídio um lugar de cumprimento de pena, guardando 

marginalizados que oferecem algum risco à sociedade, deparamo-nos com sujeitos que 

comem, bebem, se vestem, enfim, são corpos vivos, são homens acima de qualquer delito. 

Olhá-los dessa forma foi essencial para iniciar nosso estudo. Em conformidade com o 

nosso olhar sobre o preso, encontramos De Maeyer (2011, p. 54), para quem “trabalhar 

                                                
17 Antigo Grupo, com as séries compreendidas entre a 1ª e a 4ª série.  
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na prisão, educar na prisão, é por vezes encontrar o pior do ser humano e dele não definir 

o homem”. 

Foi impactante defrontar-nos com as diversas faces do mundo da vida dentro da 

prisão. Logo no primeiro contato, perguntas foram surgindo, assim como muitas 

curiosidades e dúvidas. Percebemos que precisávamos ir além das aparências e nos 

aproximar, de alguma forma, daquela experiência humana jamais observada ou pensada 

por nós anteriormente. A partir de então, nossos caminhos foram se estreitando, nossa 

relação se intensificava no decorrer dos dias, e um sentimento de respeito e confiança foi 

se estabelecendo. 

 Os alunos-presos manifestavam interesse pelas notícias da vida exterior à 

prisão, perguntavam-nos sobre o que o estava acontecendo no mundo, traziam assuntos 

atuais vistos pela televisão para serem debatidos, e nós correspondíamos a toda aquela 

inquietação, devolvendo-os perguntas, pois queríamos entender o que eles sentiam, 

passavam e viviam na sala de aula na prisão. Aqui, nós estávamos a fazer fenomenologia, 

partindo do pressuposto de que existia uma interrogação formulada por mim que me fazia 

ter um olhar atento na ânsia de desvelar o que me inquietava, o fenômeno do meu 

interesse, buscando o sentido da experiência vivida. Mas ainda desconhecíamos sua 

fundamentação teórica. 

Na relação pesquisador/pesquisado, o pensar do pesquisador se manifesta em 

suas interpretações dadas pelo envolvimento das partes, uma vez que a pesquisa se 

transforma em convívio no qual a essência revelada permite transparecer tal como é. 

Ferreira (1989) enfatiza que o método fenomenológico é um caminho que se faz na 

medida em que as questões de pesquisa vão sendo tecidas.  

Considerando-se que este estudo se deu no lugar chamado prisão, no espaço da 

sala de aula, recorremos a Michel de Certeau (1996) para compreendermos e 

diferenciarmos a noção de espaço e lugar. Para ele, um lugar é a ordem (seja qual for) 

segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência. “Aí se acha, 

portanto, excluída a possiblidade, para duas coisas, de ocuparem o mesmo lugar” 

(CERTEAU, 1996, p. 201). Já o espaço, segundo Certeau (1996, p. 202), é “o efeito 

produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporizam e o levam a 

funcionar em unidades polivalentes e conflitais ou de proximidades contratuais”.  Em 

contrapartida ao lugar, o espaço não tem a mesma fixidez, pois trata-se de um lugar 

habitado, experimentado. Logo, o que temos são experiências vividas em uma sala de 

aula na prisão. Sala que ora ocupa um espaço, ora outro, de acordo com os acontecimentos 
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e as necessidades da instituição, como, por exemplo, suspeitas de rebeliões, material 

didático que demandava um espaço maior para a realização da aula, alguma visita no 

presídio, entre outros.  

Ao situar o espaço da nossa pesquisa, a sala de aula no Presidio Regional de 

Barbacena, e nele nos encontrarmos com os alunos-presos, tivemos a convicção de que 

nossa pesquisa teria que ser qualitativa. Dado nosso objetivo, não havia como prescindir 

dos pressupostos que fundamentam esse tipo de pesquisa, como o reconhecimento da 

singularidade do sujeito, a importância de se conhecer sua experiência social e seu modo 

de vida (MARTINELLI, 1999). 

Nesse mesmo sentido, na busca de percepções subjetivas que não se apresentam 

na aparência dos sujeitos, rumamos para a pesquisa qualitativa de cunho fenomenológico, 

em que os dados, como nos lembra Chizzotti (1991), são fenômenos que não se restringem 

às percepções sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de oposições, 

de revelações e de ocultamentos. Assim, é preciso ultrapassar a sua aparência imediata para 

descobrir a sua essência. Daí por diante, nossa busca era por uma resposta sobre como fazer 

pesquisa fenomenológica, até que percebi que toda a nossa experiência, diante do 

fenômeno que descrevemos, tratava-se de fenomenologia, considerando que o sentido de 

uma experiência foi o objeto da nossa investigação.  

 Compreender as experiências dos sujeitos nos possibilitou testemunhar o que foi 

vivido pelo outro a partir da nossa convivência. Para Bicudo (1994, p. 48), “a 

fenomenologia busca conhecer o que determinado fenômeno significa e como ele é 

experienciado”. Ainda nesta ótica, para a autora, “as trajetórias a percorrer no movimento 

de investigação são indicadas pela interrogação formulada e pela perspectiva vista como 

significativa pelo pesquisador” (BICUDO, 1994, p. 48).   

Ao trazermos a experiência dos sujeitos no âmbito do mundo por eles percebido 

dentro da prisão, convictos de que ver é sempre ver de algum lugar, sentimos a 

necessidade de trabalhar o significado da relação entre o corpo e o mundo percebido, a 

partir da compreensão de Merleau-Ponty (1999) e Certeau (1996).  Ao recorremos à 

fenomenologia da percepção sob o olhar de Merleau-Ponty (1999, p. 103), 

compreendemos o sentido atribuído ao corpo dentro da prisão – corpo este que 

experiencia uma nova forma de mundo – e nos deparamos com a afirmação de que “nossa 

percepção chega ao objeto e o objeto, uma vez constituído, aparece como a razão de todas 

as experiências que dele tivemos ou que poderíamos ter”. Para esse autor, o olhar é uma 

forma de ter acesso ao objeto e, então, exprimir sobre ele o seu ponto de vista, aquilo que 
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você está vendo, uma vez que o olho humano não é capaz de olhar tudo. De acordo com 

essa percepção, o corpo habita o espaço e este último se constitui a partir das experiências 

do corpo. Assim,  
 

A experiência revela sob o espaço objetivo, no qual finalmente o corpo 
toma lugar, uma espacialidade primordial da qual a primeira é apenas 
o invólucro e que se confunde com o próprio ser do corpo. Ser corpo 
não está primeiramente no espaço: ele é no espaço (MERLEAU-
PONTY, 1999, p. 205)  

 

Ao definirmos o lugar deste estudo, a prisão, e o espaço da pesquisa, a sala de 

aula, buscamos entender a consciência acerca do corpo. Para Certeau (1996), o lugar do 

corpo é lugar de vida. O corpo que vive o cotidiano em espaços públicos e privados. 

Contudo, é no espaço privado que o corpo se mostra e vive de forma indiscreta, 

confessando sem disfarces o seu habitat. Na visão de Certeau (1996, p. 203), esse é  

 
o território onde se desdobram e se repetem dia a dia os gestos 
elementares das “artes de fazer” é antes de tudo o espaço doméstico, a 

casa da gente. De tudo se faz para não “retirar-se” dela, porque é o lugar 
em que a gente se sente em paz”. “Entra-se em casa”, no lugar próprio 

que, por definição, não poderia ser o lugar de outrem.  
 

 Partindo desse pressuposto de que o corpo precisa habitar espaços particulares 

para se revelar, o que temos na prisão? Nela, o corpo é submisso e moldado, passa a ter 

outra forma de viver, regrada e imposta pelas autoridades, em que a personalidade 

precisa ser refeita e passa a ter como característica principal a dissimulação e a anulação 

do eu.  

Afastado de qualquer objeto pessoal, o preso precisa aprender a conviver 

imediatamente com os demais, que ocupam o mesmo espaço, o seu “novo quarto”, a sua 

cela. Mesmo considerando, segundo Certeau (1996, p. 207), que “nossos habitats 

sucessivos jamais desaparecem totalmente, nós os deixamos sem deixá-los, pois, eles 

habitam, por sua vez, invisíveis e presentes, nossas memórias e nossos pensamentos”, os 

costumes precisam ser restabelecidos. Agora, o medo e a vigilância regem os dias. Não 

há tempo para descansar, para ser quem se é realmente. Na prisão, “a opressão não se 

engana, quando arranca os cidadãos à sua felicidade privada para amontoá-los em suas 

prisões ou seus campos, impondo-lhes a tortura de uma vida pública das funções mais 

intimas” (CERTEAU 1996, p. 207). 
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   Na prisão, o corpo não se distrai, pois é crucial para o preso estar preparado18, a 

todo momento, já que a visibilidade é algo peculiar à prisão. Se, de acordo com Certeau 

(1996 p. 204), “um lugar habitado pela mesma pessoa durante um certo tempo esboça um 

retrato semelhante, a partir dos objetos (presentes ou ausentes) e dos costumes que 

supõem”, vemos que, na prisão, essa tese é refutada. Ali, o corpo não “dispõe de um 

abrigo fechado onde pode estirar-se, dormir, fugir do barulho, dos olhares, da presença 

de outras pessoas, garantir suas funções e seu entretenimento mais íntimo” (CERTEAU, 

1996, p. 204). Afinal, todos os atos são públicos e calculados, pois a falta de privacidade 

faz com que os minuciosos gestos alterem o cotidiano dessa instituição.  

O corpo também é revestido de uma máscara dentro da prisão, no âmbito da fala 

e da expressão. Ou, melhor, para Merleau-Ponty (1999, p. 253), “o gesto linguístico, 

como todos os outros, desenha ele mesmo o seu sentido”. Na prisão, a fala e a expressão 

determinam os seus dias: quem fala muito pode ser castigado por todos; os que se 

expressam mal, certamente, serão penalizados. A regra é clara: faz-se necessário falar 

pouco e passar o mais despercebido possível.  

O ser humano, que deveria ser (re)educado na prisão, objetivando o seu retorno 

para junto da sociedade, passa por um processo de anulação e de despersonalização ao 

adentrar a prisão, devido às condições impostas pelas “regras da casa”. Nesse sentido nos 

esclarece Onofre (2007, p. 13): 

 
A chegada do preso ao espaço prisional pressupõe, portanto, processos 
de admissão e testes de obediência, que podem ser desenvolvidos numa 
forma de iniciação e têm sido denominados as “boas-vindas”, nos quais 

a equipe dirigente ou os internados, ou os dois grupos, procuram dar ao 
novato uma noção clara de sua situação. Recebe, por meio desse rito de 
passagem, as “regras da casa”, um conjunto relativamente explícito e 
formal de prescrições e proibições que expõe as principais exigências 
quanto à conduta do internado.  

 

Então, é nesse processo de anulação do eu que o preso deixa de se reconhecer 

como sujeito e passa a se ver como um ser desqualificado, desprovido do seu referencial 

de mundo. Inserido em uma constante regulação de todos os seus movimentos, já não é 

mais capaz de ser dono do seu próprio corpo, fato que efetivamente o impede de refletir 

sobre os seus atos, de se compreender e compreender o outro. Afinal,    

  

                                                
18 Preocupado com o seu comportamento e sua conduta dentro da cela e/ou fora dela.  
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é com meu corpo que compreendo o outro, assim, como é por meu 
corpo que percebo “coisas”. Assim “compreendido”, o sentido do gesto 

não está atrás dele, ele se confunde com a estrutura do mundo que o 
gesto desenha e que por minha conta eu retomo, ele se expõe no próprio 
gesto. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 253)  

 

Transformado, o corpo é duplamente aprisionado pela situação de privação de 

liberdade e pelas técnicas impostas pela prisão. Com o comportamento disciplinado, 

hábito de pouca fala e sempre de cabeça baixa, os alunos-presos foram considerados por 

nós os maiores colaboradores da pesquisa, por serem eles os que mais compartilharam 

conosco os momentos na sala de aula. Portanto, ao ouvi-los em igualdade de condições 

com os demais grupos que fizeram parte da experiência vivida dentro da sala de aula 

através do Projeto “Educação e Cidadania”, foi-nos possível ver que eles tinham voz, que 

tinham um ponto de vista sobre o que estavam vivendo.  

As vozes dos alunos-presos, aqui manifestadas, vêm ao encontro de nossa 

concepção enquanto professores militantes por uma luta em prol da garantia dos direitos 

humanos no cárcere.  Através da percepção de cada um, o nosso olhar para o sentido da 

sala de aula dentro da prisão, a partir da fenomenologia, possibilitou-nos dar continuidade 

à reflexão sobre a presença da educação escolar na prisão, que só terá verdadeiro sentido 

quando visar a formação integral do aluno-preso. Afinal,  

 

Uma escola competente trabalha no sentido de proporcionar formação 
e informação juntas. Ela enfatiza a participação do aluno como sujeito 
e não paciente do processo educativo, sendo importante “ouvir o aluno, 
respeitá-lo, e caso realmente se queiram estudante pensando, falando, 
sendo compreendidos e compreendendo, a escola tem que ser outra 
(ONOFRE, 2012, pp. 274, 275). 
 
 

Foi nessa perspectiva que implantamos uma sala de aula na prisão através do 

Projeto “Educação e Cidadania”, analisando e construindo a nossa prática pedagógica 

diariamente, tendo como principal objetivo considerar os conhecimentos prévios dos 

alunos-presos, de modo a respeitá-los e fazê-los sujeitos ativos do seu processo de ensino-

aprendizagem. Abordaremos no próximo capítulos as singularidades dessa sala de aula.   
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5.  A SALA DE SALA AULA NA PRISÃO  
 

Acho muito importante o que o presídio está fazendo 
para os detentos, isto que é ressocializar para melhorar...  

(Voz de aluno-preso)   

 

A princípio, fomos informados que ocuparíamos a antiga sala de almoxarifado 

e que, posteriormente, seriam construídas salas de aulas adequadas. Todavia, não 

chegamos a ocupar essas salas, pois o projeto foi interrompido antes que elas fossem 

disponibilizadas para esse fim.  

A sala de aula aqui destacada é um espaço de dez metros quadrados, que 

comportava quinze alunos e um professor por aula e ainda guardava diversos objetos 

empilhados: carteiras, alguns livros didáticos doados pelas escolas municipais da cidade 

e duas máquinas de costura utilizadas pelos presos nos horários em que a sala não 

estivesse ocupada com as aulas.  

Como nos mostra a imagem a seguir, mesmo com tudo isso o espaço configurou 

um ambiente de interação, de troca de experiências e de busca por um aprendizado 

balizado por uma prática pedagógica significativa, que possibilitasse momentos de 

interação, reflexão e motivação.  

 
Figura 4. Aula do dia 15 de maio de 2014. Fotografada pela professora Luciana Mara   
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De acordo com Santos (2007, p. 122), 
 

A sala de aula é o microespaço dentro da escola, onde acontecem as 
atividades educativas. Os alunos são reunidos nesse espaço para que a 
eles possam ser ensinados certos conhecimentos, e o professor reforça 
a necessidade da disciplina e a seriedade com que devem ser 
trabalhados. 

 

Já Cortella (2004, p. 122) se refere à sala de aula de forma análoga a um templo 

religioso ao considerar que  

 
a sala de aula é lugar de uma cerimônia com rituais quase religiosos: a 
aula. Como no interior de um templo, requer silêncio obsequioso, um 
celebrante que domine os instrumentos do culto e fiéis conscientes de 
sua fragilidade na produção da cerimônia. 

 

Para Leme (2007, p. 116), “a sala de aula na prisão é uma sala de aula 

diferenciada de qualquer outra sala de sala de aula ou grupos de alunos”. O preso, ao se 

tornar aluno, não deixa de ser elementarmente preso. Contudo, a sala de aula também é 

marcada por características que não são exclusivas das instituições penais. Leme (2007) 

exemplifica algumas delas:  

 
Por exemplo, a rotatividade dos alunos em sala de aula é muito grande, 
visto que eles são transferidos de presídio constantemente, por razões 
de segurança e disciplina, e, em outras vezes, por progressão de regime, 
que poderá ser o regime semi-aberto. A heterogeneidade em relação ao 
aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos em uma mesma sala de 
aula é imensa (LEME, 2007, p. 116).  

 
A sala de aula do Presídio Regional de Barbacena se apresentou de forma 

antagônica a qualquer outra conhecida por nós. Contudo, apesar de guardar as 

especificidades daquele lugar, conseguimos, por um ano, realizar o nosso trabalho sem 

grades na porta de entrada da sala. Entretanto, o ambiente não nos remetia à prisão com 

toda a sua estrutura para prender o bandido. Uma estrutura que algema, coloca grades, 

mão para trás, não bastando ao infrator estar na prisão.  

O contato físico na sala de aula entre professores e alunos-presos era muito 

próximo, pois o fato de a sala ser pequena nos permitiu essa relação de confiança. 

Estávamos literalmente juntos naquele espaço e naquela experiência, e, com o passar do 

tempo, todos se ajudavam. Assim, a confiança e a autoconfiança aumentavam cada dia 

mais.  
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A imagem a seguir demostra o quanto os alunos-presos correspondiam às 

propostas, manifestavam interesse em ajudar os que ainda não haviam conseguido realizar 

as atividades, e sempre eram chamados a resolver as atividades no quadro, explicando 

aos demais colegas da turma.  

 
 

 
Figura 5.  Sala de aula do Presídio Regional de Barbacena – 2014. Fotografada pela 

professora Luciana Mara de Oliveira  
 

Em uma sala extremamente pequena, abafada, com máquinas de costura, quadro 

de brinquedo, giz e livros doados, entre outros materiais, os alunos-presos dividiam 

conosco a experiência que, para muitos, era tão adversa: uma sala de aula na prisão. 

Mesmo ocupando a antiga sala de almoxarifado, o contentamento era percebido quando 

os alunos-presos apresentavam a nós professores ou aos diretores cartas e bilhetes 

agradecendo-nos pela oportunidade de estudar.  

 
Escrevo esta carta com muito carinho, meu nome é M.C, vugo 
marquinho na rima eu vou que vou professora e professor, 
agradessendo por tudo com muito amor. fiquem todos vocês com a paz 
do senhor. Na ponta da caneta espresso meu sentimento, longe da 
liberdade hoje sou mais um detento. Mas nas graças de Deus surgil a 
oportunidade de poder estudar mesmo estando atraz das grades, mas 
quero a liberdade, precizo da liberdade para chegar lá no mundão e 
dar continuidade. Agora mando a letra para todos os professores 
brasileiros que estão na luta, e digo que são guerreiros, guerreiros, 
guerreiros que vierão para ensinar, para as pessoas um futuro 
conquistar. Eu vou procurar, um futuro melhor eu sei que vou 
encontrar. Já estou cansado de B.O eu vou procurar um futuro melhor 
pois acredito nos meus sonhos, amigos se liga só do fundo do meu 
coração decho um forte abraço é com todo respeito, sem esculaxo, (...). 
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Hoje 15 de outubro, dia dos professores, se eu podesse de presente eu 
colaria o céu de várias cores, trazia a lua amarrada em barbante pois 
todos os professores são brilhantes, trazia a lua amarrada em um 
barbante e nessa rima sigo adiante. Jamais vou esquecer até peso 
desculpa, minha mente está a mil pois queria estár na rua. Um forte 
abraço para os professores do mundo inteiro, como já dissi, todos são 
guerreiros. Então, termino essa letra com muita satisfação, pois são 
palavras verdadeiras que veio do meu coração. Valeu! (Transcrição 
literal de uma carta de um aluno-preso M.C recebida em outubro de 
2013) 

 

Também era nessa sala de aula que os exames para a certificação da conclusão 

dos estudos eram realizados, como mostra a imagem a seguir:   

 

 
Figura 6. Avaliação aplicada pela Diretoria Educacional da SEDS de Minas Gerais para 

a certificação do Ensino Fundamental I -  2014. Fotografado pelo Diretor de Inteligência P.A 
 

Como toda educação escolar dentro do sistema prisional, conforme afirmamos 

alhures, adotamos as diretrizes da EJA. Essa modalidade apresenta aspectos de cunho 

social, uma vez que objetiva levar a escolarização a milhares de cidadãos, diminuindo o 

índice de analfabetismo no país e aumentando as possibilidades adquiridas através do 

estudo.  

Com base em pesquisa sobre a educação escolar no contexto prisional à luz das 

representações dos presos, Oliveira (2012) apresenta, entre os motivos que levam os 

jovens e adultos privados de liberdade à escola na prisão, a expectativa de conseguir um 

emprego quando retornarem à sociedade.  

Segundo a proposta curricular para a EJA do 1º segmento (Ensino Fundamental) 

do Ministério da Educação e do Desporto – MEC (2001, p. 15), o educador de jovens e 

adultos necessita de algumas habilidades essenciais, tais como:  
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[...] capacidade de solidarizar-se com os alunos educando, a disposição 
de encarar dificuldades como desafios estimulantes, a confiança na 
capacidade de todos de aprender e ensinar. Coerentemente com essa 
postura, é fundamental que esse educador procure conhecer seus 
educandos, suas necessidades de aprendizagem [...] (BRASIL, 2001, p 
15).  

 

Para isso se dar em uma sala de aula na prisão, o professor deve possuir algumas 

habilidades essenciais, de modo que a exigência fica ainda maior. No ato de sua 

designação e/ou contratação, termos de responsabilidades são assinados, são dadas 

orientações sobre como obter equilíbrio emocional para desempenhar o cargo, fala-se do 

quão perigoso é trabalhar no presídio, apresentam-se as regras de vestuário, os limites de 

liberdade de expressão enquanto profissional dentro de uma instituição prisional, enfim, 

apresenta-se uma quantidade de regras e posicionamentos que, ao término da entrevista, 

o professor que não tiver persistência, certamente, desiste. Foi perguntado a nós, no 

momento da entrevista com a psicóloga, se conseguiríamos carregar o fardo e, ainda, se 

tínhamos consciência da insana loucura de trabalhar a educação dentro desse espaço tão 

avesso e tão reprovado pela sociedade. 

Na prisão, os problemas peculiares à aplicabilidade dessa modalidade de ensino 

se intensificam. A falta de materiais didáticos de apoio e os poucos recursos dificultaram 

a tarefa dos educadores, que tiveram que buscar apoio junto à universidade, como 

orientações dos docentes de didática, recursos e conteúdos adequados para o 

planejamento na execução do projeto proposto. Os objetivos compreendidos nessa 

modalidade não foram o cerne do trabalho educacional executado no presídio, embora 

algumas de suas nuances tenham acontecido. Na prisão, o direito à educação foi embasado 

na lógica da recompensa e do castigo, de acordo com a conduta de cada preso, 

transformando, assim, a educação em um benefício individual.  

 Outra agravante, também similar ao que é característico da EJA, é que a atenção 

dos alunos-presos era dividida entre os compromissos com o trabalho e as atividades 

educacionais, ficando esta última sempre como atividade secundária. Santos (2007, p. 

101) ilustra esse entendimento ao afirmar que “os detentos até revelam interesse pela 

escola, porém não titubeiam em afirmar que, entre escola e trabalho, o segundo é mais 

urgente”.  Portanto, se a EJA se apresenta frágil em seu propósito, é natural que, 

desenvolvida dentro do presídio, espaço com tantas especificidades, sua trajetória não 

seja diferente. O educador de jovens e adultos que tem que possuir sensibilidade para 
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trabalhar com a diversidade, já que em uma turma poderá encontrar alunos com diferentes 

bagagens culturais. Também precisa lidar com uma realidade vinda da miséria e do 

mundo da criminalidade.  

Os alunos-presos, ao terem a expectativa de melhores condições de trabalho 

quando retornarem à sociedade, buscam na sala de aula recuperar o tempo perdido, para 

além de qualquer outro objetivo. Nesse sentido, Oliveira (2012) afirma que o aprendizado 

de conhecimentos sistematizados, a projeção de uma determinada profissão e a valorização 

pessoal e social – especialmente devido ao estigma de preso – vêm se colocando como fatores 

essenciais na inserção de atividades educacionais dentro dos presídios.   

Nessa perspectiva, experiências sobre a implantação de atividades educacionais 

em presídios vêm apontando que a educação tem se apresentado como maior 

possibilidade de socialização do preso, como nos aponta Onofre (2002, p.157):   

 

A escola, visto ser apontada como local de comunicação, de interações 
pessoais, onde o aprisionado pode mostrar sem máscaras, afigura-se, 
portanto, como oportunidade de socialização, na medida em que oferece 
ao aluno outras possibilidades referenciais de construção de sua 
identidade e de resgate da cidadania perdida.  

 

De Maeyer (2013) vai ao encontro desse pensamento ao afirmar que a educação 

se torna, dentro do espaço prisional, um campo de possibilidades de criação e recriação 

do ser humano, agindo, na grande maioria das vezes, como elemento de redução dos 

danos da vida na prisão. Assim, a educação escolar que os presos recebem transforma-se 

em uma das únicas possibilidades de dar dignidade àqueles privados de liberdade, de 

gerar alteridade, de permitir a construção de identidades distintas e distantes das 

organizações criminosas que se perpetuam nesse ambiente. 

As dificuldades enfrentadas para realização do projeto “Educação e Cidadania”, 

como espaços improvisados, a disposição da sala, biblioteca precária, imposição de 

condicionamentos, comportamentos, rígido esquema de segurança e espaço altamente 

marcado pela violência, foram fatores que andaram na contramão do projeto e nos 

permitiram observar vários pontos de vista sobre o trabalho que vinha sendo 

desenvolvido. 

Entretanto, o que se passou na sala de aula possibilitava ao aluno-preso viver 

experiências que o distanciavam momentaneamente da cela da prisão, local que limita o 

meio de convívio social do aprisionado, através da mediação do professor no âmbito da 

prática educativa, orientada por uma visão de que a educação deve possibilitar a liberdade 
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do indivíduo. Para Freire (2011, p. 9), a liberdade “é a matriz que atribui o sentido a uma 

pratica educacional que se pode alcançar efetividade e eficácia na medida da participação 

livre e crítica dos educandos”.  

Nesse contexto, os alunos-presos ali presentes podiam se manifestar e, por vezes, 

desabafar, chorar, contar o que estavam sentindo e descrever o sentido daquela sala de 

aula para eles. Por meio dessa concepção percebemos que a educação escolar na prisão, 

como em qualquer outro lugar, não é destituída de sentido, uma vez que, ao visar à 

promoção humana, ela procura “[...] tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os 

elementos de sua situação e intervir nela, transformando-a no sentido de uma ampliação 

da liberdade, da comunicação e da colaboração entre os homens” (ONOFRE 2007, p. 23). 

 

5.1. A sala de aula a serviço de quem: apresentando os envolvidos  

 

Durante o projeto “Educação e Cidadania”, 4 grupos de sujeitos se evolveram 

diretamente na execução, sendo eles compostos por 4 professores, 4 agentes de segurança 

penitenciário, 3 diretores e 15 alunos-presos, ou seja, todos os grupos que vivenciaram 

diretamente o que ocorria no espaço da sala de aula. Foram elencados para a realização 

desta pesquisa colaboradores dos quatro grupos, de acordo com a resposta aceite de 

participação da pesquisa. Todos os professores e diretores participaram, além de dois 

agentes e quatro alunos-presos.  

Cada sujeito foi entrevistado individualmente, entre julho e agosto de 2015. Os 

diretores, grupo de maior autoridade dentro da prisão, determinavam as regras a serem 

seguidas e preferiram ser entrevistados no presidio.  Os Agentes de Segurança 

Penitenciários, responsáveis por garantir a ordem e a disciplina dos alunos-presos e a 

segurança dos professores, foram ouvidos em casa. Os professores foram entrevistados 

individualmente na universidade e os alunos-presos na sala de atendimento jurídico do 

presídio. A entrevista, para todos, foi pautada no sentido que cada um dava à experiência 

vivida acerca da sala de aula que existiu no presídio.  

 

5.1.1. A direção  

 

A direção do presídio orientava  nos como seria o funcionamento da sala de 

aula, no que tange aos horários e à tranquilidade da prisão para executar as aulas. 

Ressalto isso porque havia dias em que as aulas eram interrompidas ou suspensas com 



78 
 

alegações de que o presídio estava tenso devido a rebeliões e também quando iriam 

receber alguma visita e precisavam utilizar a sala de aula devido à falta de espaço. Os 

membros da direção organizavam o trabalho de segurança dos agentes e sempre se 

atentavam para o registro com vistas ao preenchimento dos formulários requisitados pela 

SEDS e publicidade dos trabalhos junto aos veículos de comunicação local.   

 Nossa entrada no interior da prisão era rigorosamente vigiada: existia, de forma 

padronizada, uma relação de critérios como documentos a serem portados, tipos e cor de 

vestimentas permitidas e, no caso de mulheres, maquiagens, bijuterias, cabelos soltos, 

qualquer tipo de acessórios eram terminantemente proibidos. Para os professores, o uso 

de jaleco era obrigatório e todos os matérias necessários à aula eram diariamente 

apresentados para os agentes que faziam a revista na portaria.  

 

5.1.2. Equipe de segurança 

 

A equipe de segurança do presídio de Barbacena era composta por agentes de 

segurança penitenciários contratados pela SEDS. Os mesmos tinham como função 

manter a ordem na prisão. E, no que tange à sala de aula, eram responsáveis por tirar os 

presos da cela, conduzi-los à sala aula e ficar na porta vigiando a sala de aula durante 

todo o período. Esse fator influenciava a postura e os posicionamentos do alunos-presos, 

que temiam qualquer deslize que pudesse trazer a eles qualquer tipo de punição, como 

se a prisão não fosse a própria punição. Percebíamos que quando a vigilância era 

realizada por um agente com quem os alunos-presos convivessem melhor – cabe 

ressaltar que agente penitenciário é considerado um inimigo para o preso –, a falas em 

sala de aula eram mais espontâneas. Os agentes escalados pela direção eram aqueles que 

não se mostravam contrários ao projeto, pois a escolha de alguém que não concordasse 

com as atividades poderia comprometer o andamento e a segurança de todos.  

 

5.1.3. Alunos-presos 

 

Os alunos-presos, analfabetos, semianalfabetos, afastados da escola no período 

de idade escolar. Frequentavam a sala de aula aqueles que tinham boa conduta dentro da 

prisão e, também por isso, podiam trabalhar nos serviços gerais do presídio. A vontade 

de sair da cela, de saber mais, de se remir a pena, de ter contato com o mundo exterior, 

levava-os todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, à sala de aula, espaço em que se 
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estabelecia a convivência entre professores e alunos-presos, assim como qualquer outra 

sala de aula. A frequência não era obrigatória, embora fossem verificadas 

minuciosamente as ausências, visando a contagem das horas de remição, que é um direito 

dado àqueles que frequentam a sala de aula. Assim como todos os sujeitos que frequentam 

a modalidade da Educação Básica para Jovens e Adultos, a dificuldade de aprendizagem 

era muito grande, pelo período escolar que abandonaram e pelo grande espaço de tempo 

em que não tinham contato com a educação formal. Assim, prevaleciam os aprendizados 

cotidianos, como contas simples, política, direitos, conhecimentos adquiridos ao longo de 

uma trajetória marcada por mudanças, dificuldades e tentativas de superação.  

 

5.1.4. Professores  

 

Os professores eram responsáveis por toda prática pedagógica das aulas 

ministradas de acordo com o plano de ensino elaborado para cada disciplina. Os 

planejamentos eram realizados em conjunto, visando a interdisciplinaridade entre as 

matérias, haja vista a necessidade de trabalhar, de forma integrada, os conteúdos e a 

realidade de cada aluno-preso. Quanto à realidade do meio em que estavam inseridos, 

havia uma igualdade a ser considerada, o estado de privação de liberdade, mas quanto ao 

nível de escolaridade, os professores precisavam organizar as aulas de forma 

multisseriadas, de modo a atender tanto aquele aluno-preso que começaria a conhecer o 

alfabeto quanto aquele que já interpretava um texto. As turmas não eram dividas de 

acordo com o nível de escolaridade, devido à falta de espaço, o que levava os professores, 

por vezes, a colocarem os alunos-presos mais adiantados para ajudar os que apresentavam 

maiores dificuldades.  

Os professores trabalhavam questões éticas e sociais através de projetos que 

envolviam todos os alunos, cada um com as suas habilidades e competências. Foram 

apresentados trabalhos de redações, arte, dinâmicas de grupo, oficinas de matemática e 

ciência.  

Todo recurso didático, a ser utilizado em sala de aula, assim como nas escolas 

regulares em que os professores apresentam seus planos de aula para os supervisores, no 

presídio, precisava ser apresentado ao Diretor de Inteligência, que era o responsável, junto 

à SEDS, por acompanhar a educação. Esse diretor não tinha formação específica na área 

de supervisão, tampouco conhecimento pedagógico, o que não vinha ao caso, pois o que 



80 
 

realmente interessava à instituição era o controle de tudo e averiguação de que nada do 

que fosse trabalhado pudesse induzir o aluno-preso a algum tipo de revolta.    

Nessa perspectiva, o professor também era vigiado enquanto profissional que 

não fazia parte da casa. Além da revista diária, passávamos por um processo de aprovação 

do que seria lecionado. Entendíamos, como professores, que era um procedimento que 

precisava ser realizado por estarmos dentro do presídio, embora questionássemos sobre 

nossa autonomia. Como resposta, dizia-nos que a não realização da revista de tudo 

poderia trazer problemas para nós caso houvesse alguma rebelião e fuga ou, ainda, se 

objetos não permitidos, como telefones celulares, facas, e até mesmo drogas fossem 

encontrados nas celas e os presos, como justificativa, acusassem-nos de mediadores19.  

Ao retornar àquela sala de aula através das vozes dos participantes, percebo que 

o que restava de autonomia era a prática pedagógica do professor, a forma com que 

trabalhava de forma integrada os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento, 

considerando os diferentes saberes construídos pelos alunos-presos, a partir de suas 

vivências nos contextos familiar, profissional, de lazer, religioso e enquanto preso. 

  

5.2. Retornando à sala de aula à luz dos sujeitos envolvidos 

 

O sentido dado à sala de aula pelos grupos de sujeitos envolvidos no projeto20 

que culminou neste estudo se encontrava e desencontrava de acordo com interesses de 

cada grupo, como também das finalidades previstas em lei para as instituições 

apresentadas, a prisão e a escola na prisão, representada aqui através de uma sala de aula.   

Ao buscarmos o sentido dessa sala de aula para o grupos de sujeitos que 

vivenciaram essa experiência, encontramos um conflito de interesses nas falas dos 

colaboradores que participaram da pesquisa e que, de alguma forma, colaboraram para 

que a sala fosse implantada e as atividades educacionais fossem desenvolvidas. 

Entretanto, entre eles havia os que não apoiavam a sala de aula por acreditarem que a 

prisão existe para punir o indivíduo e não para oportunizar a eles “vida boa”, em prol de 

uma ressocialização.   

                                                
19 Aqueles que levam escondido no próprio corpo material de higiene pessoal, alimentação, entre outros 
objetos ilícitos para os presos.  
20 Embora os participantes tenham nos dado uma carta de consentimento para o uso das falas e imagens 
neste estudo, optamos por colocar somente as iniciais dos nomes de todos colaboradores, uma vez que esta 
pesquisa se passa na instituição prisão.  
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 É nessa perspectiva que, para os que ali chegavam antes das atividades desta 

sala de aula, não era oferecida qualquer oportunidade educacional, situação contraditória 

com o que determina a LEP - 7.210/84, que tem como objetivo maior a ressocialização 

do preso e a garantia de vários direitos, dentre os quais o direito à educação no espaço 

prisional. Esse espaço era até então somente uma “peça essencial no conjunto das 

punições” (FOUCAULT, 2010, p. 217), organizada apenas para guardar e manter os 

presos submetidos a um regime de controle total.  

Para os diretores que colaboraram com esse estudo, a sala de aula representou 

uma oportunidade de cumprimento de demanda estabelecida pela SEDS no âmbito de 

uma das assistências asseguradas aos presos e internados, a assistência educacional, que 

compreende a instrução escolar do preso:  

 

Todas as atividades executadas na prisão são ordens que precisam ser 
cumpridas, existem metas no âmbito das atividades voltadas para 
ressocialização como a educação, para pontuar com notas satisfatórias 
cada presídio. (Diretor de segurança J.A. Entrevista de outubro de 
2015) 
 

A sala de aula aqui no presídio representou muito para a instituição, 
ficamos em evidência devido à publicidade que demos aos trabalhos. 
Foi uma época muito boa, a sociedade começou a enxergar a prisão 
com outros olhos, os presos estavam satisfeitos e esperançosos de 
aumentar a sala de aula para que mais vagas fossem disponibilizadas 
e a Diretoria Educacional da SEDS estava contente com as iniciativas 
do Presídio de Barbacena. (Diretor Geral J.C. Entrevista em outubro 
de 2015)  

  

De acordo com a fala dos diretores, o interesse de ressocializar o preso não estava 

dentre os principais objetivos da prisão, que mais se importava com o forte esquema de 

segurança e o cumprimento de ordens, seja realizar um procedimento de revista, 

vigilância, atingir uma meta ou conduzir um aluno-preso até a sala de aula. Mas já na fala 

do diretor que acompanhava os professores, instruía-os e prestava todas as informações à 

diretoria Educacional das SEDS, percebemos que o sentido da sala de aula se aproximava 

de um discurso pronto:  
 

foi a abertura de portas para o conhecimento, onde pessoas  que não 
tiveram a oportunidade  de se alfabetizar ou cumprir regularmente o 
ensino básico por diversos fatores sociais ou particulares, então 
privados da liberdade, tiveram a oportunidade de aprender a ler e 
escrever e passar a perceber o mundo de forma diferente, ou seja, com 
outros olhos, ainda tiveram a oportunidade de realizar avaliações 
aplicadas pelo estado de Minas Gerais, confirmando a autenticidade 
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de certificações, permitindo a continuidade de seus estudos dentro ou 
fora das unidades prisionais como exemplo, preparação para o Enem 
e Enseja, educação esta que propiciou o início até de cursos superiores 
a distância hoje com 3 presos ativos (Entrevista com o Diretor de 
Inteligência P.A em outubro de 2015) 

 
 E ainda, para ele,  

 
o projeto “Educação e Cidadania”  foi um dos melhores 
acontecimentos desde a inauguração  da unidade prisional de 
Barbacena, e foi recebido de forma única e unânime por todos os 
diretores como educar quem nunca foi educado em uma cidadania 
globalizada e dinâmica e sem recursos financeiros algum, somente com 
parceria e muita boa vontade, onde não tinha uma sala de aula para 
iniciar o projeto, sendo necessário se desfazer de uma sala onde servia 
como almoxarifado para alocar 5 alunos-presos. (Entrevista com o 
Diretor de Inteligência P.A em outubro de 2015) 

 

Como os professores tinham maior acesso ao Diretor de Inteligência, foi nesse 

discurso que acreditaram. Podemos confirmar esse entendimento nas falas dos 

professores, que elegeram os diretores como os que apoiavam a sala de aula, enquanto os 

agentes penitenciários eram contrários:   

 

Quando chegamos ao presídio, a direção nos recebeu muito bem, já os 
agentes não se envolveram. Tanto que eles demoravam para subir com 
os presos, e os presos foram receptivos e muito interessados desde o 
primeiro contato. (Professor A.M. Entrevista em junho de 2015)  
 
A direção recebeu muito bem o projeto ‘Educação e Cidadania’. 
Ofereceu ajuda e apoio necessário. Porém, houve resistência por parte 
da maioria dos agentes. Eles deixavam claro que não estavam felizes 
com a nossa presença, os presos queriam aula, mais aula. (Professor 
P.O. Entrevista em junho de 2015) 
 
A direção mostrou boa vontade de ajudar a superar os desafios, 
buscando o objetivo do projeto. Muitos agentes, infelizmente, não 
apoiaram o projeto, debochavam e se negavam participar de qualquer 
atividade. Os presos, sempre em posição de subordinados, chegaram 
esperando o que estava por vir. (Professora D.R. Entrevista em junho 
de 2015) 

 

Os agentes de segurança foram considerados os atravancadores da sala de aula 

para todos os colaboradores, até mesmo entre os próprios agentes, que se dividiam entre 

os que concordavam ou não com a sala de aula. Os que foram entrevistados relataram 

com veemência que a função deles é determinada pelo sistema, que são treinados para 

cuidarem da segurança do presídio e da vigilância e que cumpriam tudo que a direção 

lhes pedia, como nos relatou quem conduzia toda a equipe de segurança:  
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Tudo o que acontece dentro do presídio é cumprimento de ordem. Os 
Agentes buscam os presos, ficam de prontidão na sala de aula, porque 
precisam cumprir essa ordem dada por nós diretores, pois, senão, 
jamais fariam isso. Não são preparados para isso, o Estado os prepara 
para manter a ordem dentro da prisão. (Diretor de Segurança J.A.  
Entrevista em outubro de 2015) 

 
Ao entrevistarmos os agentes, concluímos que todos agiram sob essa premissa 

em relação à sala de aula na prisão, pois foram unânimes em dizer que cumpriam ordens 

e que viam o projeto como “uma oportunidade para os sentenciados que além de ficarem 

mais tranquilos no dia-a-dia, a cabeça ficava voltada para os estudos e não tinham 

pensamentos ruins”.  Para outro agente, “a escola é muito bacana porque ocupa a mente 

deles, e eles não querem aprontar para não perder o benefício e todos os outros da cela se 

envolviam”.  

Mesmo os que se manifestavam a favor da sala de aula na prisão deixavam nítido 

que o interesse maior era manter a ordem e a disciplina, ao afirmarem que:  

 
achava legal que os presos estudassem para ocupar a mente e não 
trazer problemas disciplinares para a prisão, e que, portanto,  ele fazia 
questão de fazer o procedimento e que todos os agentes 
desempenhavam bem as ordens dadas.  (Entrevista com o Agente J.R 
em outubro de 2015)  

 
era muito bom levar os presos para a sala de aula. Assim, tínhamos 
certeza que estavam ocupados e sem o tempo livre para pensarem em 
desordem. Nem todos os agentes concordam com as aulas, não 
enxergam o quanto ajuda a prisão manter a tranquilidade. (Entrevista 
com o Agente O. em outubro de 2015) 

 
Nesse contexto, a segurança não apoiou a realização do projeto. O que 

objetivavam era a manutenção da disciplina, através do que consideravam um benefício: 

a mente dos presos ocupadas e a prisão sem maiores tumultos, indiferentemente do 

resultado obtido pelo projeto. 

Ao professor coube se adaptar à rotina da prisão, uma vez que chegava à 

instituição, registrava sua entrada, entregava o documento pessoal, deixava todos os seus 

pertences, exceto o material escolar, sob guarda da equipe de agentes, e aguardava no 

corredor que dá acesso à área administrativa a abertura da sala e a chegada dos presos, o 

que normalmente demorava de 15 minutos a 1 hora. Ainda assim, para eles, a sala de aula 

foi um espaço de aprendizado constante, pois havia nela momentos de socialização, 

reflexões e esperança para os que ali estavam privados de liberdade:   
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Às vezes era muito difícil dar aula no presídio, pois os alunos, por 
serem conduzidos pelos agentes, deveriam estar prontos dentro da sala 
aguardando o professor. No entanto, nunca chegavam na hora certa. 
Nós esperávamos todos os dias. Contudo, amava estar ali com eles, 
cada segundo valia muito, cada aluno alfabetizado era uma vitória, era 
como validar sua identidade através de sua assinatura. E os resultados 
eram muito valiosos para todos os que estavam na sala de aula. 
(Professora P.O. Entrevista em junho de 2015) 
 

Outro professor, ao descrever sobre o sentido das experiências vividas no 

ambiente prisional, leva-nos a pensar em uma educação que seja capaz de fazer do preso 

um homem com criticidade suficiente para perceber-se como sujeito participativo e 

transformador do meio em que vive.  

 
A educação tem o poder de mudar realidades e levar o conhecimento 
para um lugar que deveria priorizar a educação, para que de fato seu 
objetivo seja alcançado, o de recuperar o cidadão para a convivência 
em sua totalidade na sociedade. (Professor A.M. Entrevista em junho 
de 2015) 

 
A sala de aula tinha o poder de possibilitar uma mudança a favor da vida pessoal 

de cada preso que se tornou um aluno, que se diferenciava das normas da prisão, como 

manter a cabeça baixa e mão para trás. Na sala de aula, o professor era a autoridade e por 

isso conseguia conduziam os trabalhos de forma diferente daqueles que se preocupavam 

com a prisão e não com os alunos-presos, conforme percebemos na fala de um dos 

professores:  

 
A educação só era possível no momento em que se fechava a porta da 
sala de aula. Somente assim a relação entre professor e aluno 
acontecia, embora permanecesse o poder disciplinador inerente à 
escola, os alunos participavam, e por hora se esqueciam do forte 
esquema disciplinar que fundamenta a vida dos presos. (Entrevista com 
Professor A. M. em junho de 2015) 

 

Em relação aos alunos-presos, as dificuldades descritas pelos professores 

entrevistados eram muitas, como cansaço devido aos trabalhos que executavam no 

presídio, falta de lugar para estudar, já que dentro das celas era muito escuro e não havia 

espaço. Assim, tinham, por vezes, que fazer as tarefas em pé, mas superavam as 

dificuldades diariamente e tentavam aproveitar ao máximo o tempo na sala de aula. 

Sempre falavam das suas experiências de vida e, assim, nossa prática pedagógica sempre 

partia dos conhecimentos prévios que eles nos colocavam, por acreditarmos, assim como 
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Freire (2011 p. 60), que a educação acontece “a partir das relações do homem com a 

realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e 

decisão, vai se dinamizando o seu mundo”.  

A cada dia trabalhado, ratificava-se a certeza da nossa contribuição para aqueles 

sujeitos inseridos em meio a tanta tormenta, opressão, aprendizados do mundo do crime. 

Podemos reconhecer nosso sentimento na fala de um deles:  

 
A educação é a chave da oportunidade de quem está dentro da prisão, 
o primeiro passo para ressocializar é a educação. Se cada prisioneiro 
tivesse a chance para a educação, viria uma nova sociedade. Se cada 
sistema prisional tivesse um ato para a educação, com certeza a 
educação resgata da prisão uns bons prisioneiros, deixando o crime de 
lado e olhando para o futuro pela porta da educação, seja pela prisão 
(tempo) tirada da sociedade os pré-conceitos de estar dentro da prisão 
que pagou pelo erro cometido, o passado sofrido por que não tiveram 
oportunidade que foi a educação. (Entrevista com aluno-preso C.D 
colaborador em julho de 2015) 
 

Os alunos presos se apresentavam como alunos disciplinados; afinal, eram 

moldados para tanto. Solícitos, comunicativos e brincalhões, chegavam a demonstrar o 

carinho que tinham pelos professores, com presentes, com o olhar que já não era mais tão 

cabisbaixo e sobretudo agradecidos pela oportunidade que, embora fosse direito de todos, 

era oferecida no presídio a poucos. Uma festa surpresa organizada pelos alunos-presos, 

com a ajuda dos familiares, que levaram salgados, bolo e refrigerantes com autorização 

da direção do presídio, para uma professora em comemoração de seu aniversário, retrata 

esse entendimento:  
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Figura 7.  Festa surpresa preparada pelos familiares dos presos em comemoração ao 

meu aniversário – 13-11-2014 
 

Para outro aluno-preso a educação no sistema prisional, também se fez 

importante: 
 

Acho importante a educação dentro do sistema, mesmo porque nós 
presos somos pessoas com qualquer um, e por isso concordo que 
quanto mais aprendermos, melhor para quando sairmos ser dignos e 
nos transformar em cidadãos de caráter e também convivermos bem 
com a sociedade. (Entrevista com aluno-preso J.C colaborador em julho 
de 2015) 

 

Percebemos nas descrições dos colaboradores deste estudo que os grupos de 

sujeitos compostos pelos diretores, agentes, professores e alunos-presos, ao falarem sobre 

o sentido da sala de aula na prisão, consideram a sala de aula um benefício oferecido 

àqueles que estavam aptos a frequentarem a sala de aula, embora fosse um direito 

assegurado a todos, independentemente dos antecedentes e crimes cometidos.  

O sentido da sala de aula para todos convergia em relação aos agentes 

penitenciários, que foram considerados por todos os atravancadores do projeto, devido à 

resistência da maioria deles. Cabe ressaltar que, em momento algum, pensou-se que os 
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agentes, na verdade, executavam sua função, seguindo o regimento que foi treinado para 

executar o POP21 e, sobretudo, manterem a ordem na prisão. 

 A forma com que a direção recebeu o projeto foi, na descrição de todos, muito 

boa. Foram receptivos e muito interessados na implantação da sala de aula, mesmo porque 

tinham grande interesse em propagar tudo o que, no presídio, configurasse um trabalho 

de ressocialização com o preso, com a finalidade aparente de levar à SEDS e à 

comunidade notícias do que se passava de bom no interior da prisão. Isso seria muito 

relevante caso o interesse fosse esse mesmo, e não mostrar as atividades quando, na 

verdade, o projeto foi usado para o cumprimento de meta.  

No que tange à descrição sobre a participação dos alunos-presos, estes tinham 

interesse em frequentar a sala de aula e, para tanto, precisavam se manter tranquilos para 

não perderem o que entendiam ser um benefício: a sala de aula na prisão. Todos 

convergiam a respeito da publicidade que os diretores davam às atividades da sala de aula 

e confundiam esse interesse com apoio. Isso, de fato, não aconteceu, haja vista a falta de 

interesse em ceder um espaço adequado para a sala de aula, para a criação de uma 

biblioteca e para a realização das tarefas deixadas pelos professores.  

Mas as divergências surgiram com relação ao sentido da sala para os diretores e 

professores no que diz respeito ao interesse da continuidade da sala de aula no presídio. 

Enquanto os diretores quiseram romper com as atividades, pois a fase de grande 

publicidade havia passado, os professores não queriam que o projeto findasse, pois viam 

a sala de aula como uma oportunidade de grande aprendizado junto daqueles considerados 

marginalizados e sem oportunidades de vivenciarem ou continuarem a vida escolar. Dos 

agentes, quanto ao interesse que cada um tinha em relação às aulas, enquanto para os 

diretores a sala de aula significava cumprimento de meta, instrumento poder e de 

divulgação, para os agentes não passava de uma ocupação para a mente que servia de 

calmante para os presos, e isso facilitava o trabalho deles.  

Os alunos-presos queriam a continuidade da sala de aula e pediam mais aula e 

mais vagas, enquanto, para os diretores, o interesse era o número reduzido, que iria 

possibilitar a divulgação de algum resultado e não corria o risco de terem mais 

dificuldades com o trabalho de segurança e perderem o poder estabelecido pela vontade 

de outros presos participarem. Para tanto, precisavam manter a disciplinas nas celas para 

passarem pela comissão avaliadora, a CTC.  E os professores, assim como os alunos 

                                                
21 POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  
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presos, queriam a permanência da sala de aula, pois acreditavam no trabalho que 

desenvolviam, mas a direção não via mais a sala de aula como uma aliada para o processo 

de ressocialização do preso e buscava nova parceria.    

Entre o que convergia e divergia dentro da prisão, a respeito da sala de aula, 

entendemos que a direção usou o projeto como instrumento para atender a seus interesses 

particulares, assim como os agentes penitenciários que se dispuseram a ajudar a direção 

a manter o controle das atividades. Os benefícios se mostram claro para esses dois grupos 

de sujeitos: para um, colocar o presídio em evidência no âmbito das metas de atividades 

que configuram ressocialização do apenado, e para os agentes como mais um instrumento 

disciplinar para manter a ordem.  

Para os professores, como se tratava de um espaço desconhecido, com 

procedimentos inquestionáveis, no qual qualquer discurso seria considerado verdadeiro, 

também cumpriam diariamente o trabalho proposto, acreditando que a direção, ao 

contrário da equipe de agentes, recebeu a sala de aula muito bem e fez dela uma parceira. 

Não estavam errados, porém era mais uma parceria no cumprimento de ordens, metas e 

interesses instrucionais. Sobretudo, era mais um instrumento de poder para que pudessem 

manipular e controlar os presos, porque de fato nem ofereciam condições físicas mínimas 

para a execução das atividades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo investigou o sentido de uma sala de aula localizada na prisão. Apesar 

de tratar de uma sala de aula habitada por alunos e professores e de nela acontecer o 

processo de ensino-aprendizagem, tratamos de diferenciá-la pelo ambiente prisional no 

qual se insere, identificando-a como uma sala de aula que guarda as peculiaridades da 

prisão, além de opiniões divergentes e convergentes sobre o seu funcionamento.  

Nosso objetivo foi compreender o sentido dessa sala de aula à luz dos sujeitos 

que, direta ou indiretamente, vivenciaram os conflitos, presentes no dia a dia desta 

experiência. Para tanto, adotamos a fenomenologia como perspectiva de análise, por 

possibilitar o retorno ao que foi vivido para a descrição do fenômeno pesquisado. 

Primeiramente, apresentamos o projeto Educação e Cidadania, que culminou no 

objeto de estudo para a realização desta pesquisa.  

 Em seguida, buscamos fundamentar o ambiente da pesquisa, conceituando a 

prisão e conhecendo o local onde está situada a sala de aula descrita por nós. O estudo 

das obras de autores como Foucault (2010), Leal (2001), entre outros, possibilitou-nos 

identificar algumas características que fazem parte da prisão, sobretudo das prisões 

brasileiras e, especificamente, o funcionamento da prisão no estado de Minas Gerais. 

Mais do que isso, permitiu-nos, posteriormente, realizar a inter-relação da cultura 

prisional resultante das especificidades da prisão, como a linguagem, os modos, a postura, 

no espaço da sala de aula que se constituiu em meio a pontos divergentes e convergentes 

no Presídio Regional de Barbacena, bem como a Educação Escolar nos estabelecimentos 

penais brasileiros e seus aspectos legais, por meio de pesquisas que se ocupam dessa 

temática, como: Leme (2007, 2011), Santos (2007), Onofre (2002, 2007, 2011), Lourenço 

(2005), Julião (2009). Onofre (2002, 2007) e De Maeyer (2013). Verificamos que 

aspectos analisados por esses autores, como a precariedade da prisão, o paradoxo da 

educação em um lugar tão adverso a ela, a falta de políticas públicas que visem a educação 

no sistema penitenciário, o forte esquema de segurança como o principal objetivo da 

prisão, a punição em primeiro lugar e profissionais despreparados para atuarem no 

sistema prisional condizem com o presídio por nós estudado.  

Ademais, apresentamos o processo de educação ou (re)educação escolar nas 

prisões  brasileiras e os aspectos da modalidade de ensino utilizada nessas instituições, a 

EJA. Ao retomarmos sua trajetória histórica, fizemos apontamentos acerca das 

fragilidades contidas em seu processo de evolução. Esse programa, embora tenha 
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preocupação com a formação humanizadora do cidadão, com vistas à criticidade e à 

politização, na prática, seu currículo, por vezes, não consegue desenvolver tais 

competências e habilidades.  

Ao iniciar a pesquisa, após o termino do projeto, descrevemos o que foi e como 

aconteceu o projeto “Educação e Cidadania”, um projeto de extensão do curso de 

pedagogia da UNIPAC, realizado nos anos de 2013 e 1014, e que se tornou nosso objeto 

de estudo ao retornarmos a ele para compreendermos o sentido atribuído à sala de aula à 

luz dos sujeitos que participaram dessa experiência.  

Posteriormente, revisamos a fundamentação teórica que nos levou a conhecer os 

lugares estudados, a prisão e a educação escolar na prisão, para compreendermos como 

os pares entendem a sala de aula dentro da prisão.  

Em seguida, descrevemos as observações anotadas enquanto professora do 

projeto que resultou na implantação da sala de aula na prisão e fotografias da época, 

anexadas nos pareceres do projeto e adquiridas no acervo de atividades realizadas no 

presídio, que retrataram o espaço em que sala de aula funcionava, assim como todo o 

interior do presídio de Barbacena a que tivemos acesso, acompanhados pelos diretores da 

instituição. Foi demostrado que o Presídio Regional de Barbacena está situado em um 

local improvisado no centro da cidade, até mesmo incomum em relação ao paradigma 

desse tipo de instituição. O Presídio Regional de Barbacena nos trouxe informações 

comuns às demais prisões brasileiras, como superlotação, condições precárias de 

convivência, falta de estrutura física voltada para que a educação fosse desenvolvida de 

modo eficaz, trazendo-nos clareza do quando a educação não foi, em momento algum, 

prioridade nessa prisão.  

Abordamos a fenomenologia como perspectiva adotada na trajetória deste 

estudo, que tratou de retornar ao sentido da sala de aula para os quatro grupos de sujeitos 

que viveram essa experiência, através de entrevista fenomenológica que possibilitou as 

descrições das experiências.  

Foram os dois anos de execução do Projeto Educação e Cidadania que nos 

motivou a realizar esta pesquisa. Fatos e acontecimentos que me incomodaram desde o 

princípio das atividades do projeto me levaram a buscar o sentido daquela experiência 

vivida na sala de aula, já que esta mais parecia um instrumento de manipulação dos presos 

e meio de divulgação do presídio do que um meio de ressocialização. 

Após ouvir os sujeitos, transcrevemos algumas de suas falas sobre o os sentidos 

apontados por eles sobre a sala de aula estudada. Foi através de entrevistas 
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fenomenológicas, a partir da questão disparadora desta pesquisa, que foram surgindo 

outras questões sobre a participação da direção, dos agentes de segurança, professores e 

alunos-presos. Nas entrevistas realizadas, ficou perceptível que a sala de aula na prisão 

funcionou em meio a pontos divergentes e convergentes entre as relações que foram 

estabelecidas.   

Alguns pontos de convergência ficaram evidentes, como o apoio aparente da 

direção, que em momento algum foi questionado, embora tenha sido percebido em alguns 

momentos pelos professores. Outro ponto convergente foi a resistência dos agentes que 

não viam a sala de aula como um espaço aliado à ressocialização do preso. Um terceiro 

ponto consiste no interesse dos alunos-presos em frequentar a sala de aula na expectativa 

de um futuro melhor. Mas, para todos os grupos, o projeto acabou sendo usado como 

instrumento de poder, seja de manipulação dos presos, seja de divulgação do presídio. 

Retomando o entendimento de De Certeau (1996), ao diferenciar lugar de 

espaço, no que tange a sala de aula no presídio de Barbacena, se configurou apenas em 

um espaço devido à falta de interesse da direção de fazer dela um lugar apropriado para 

ser uma sala de aula, disponibilizando somente um espaço, muitas vezes improvisado, 

para que as aulas acontecessem, o qual variava de acordo com os interesses dos diretores, 

que a solicitavam para a realização de  outros procedimentos, prioritários em detrimento 

da educação dentro da prisão.  

Contudo, ficou contundente, na fala de todos, que a educação é imprescindível 

no sistema carcerário, tendo em vista o seu objetivo de formar o cidadão, e ainda ser uma 

das únicas formas de ressocializar o preso, verdadeiramente, resgatando nele o sentimento 

de ser um homem livre. Assim, permite repensar na cidadania perdida pelo estado de 

privação de liberdade. Porém, na prática o que vivenciamos não condizia com esse 

entendimento, confirmado nas falas divergentes dos grupos de sujeitos.  

Os colaboradores se divergiram no que diz respeito ao objetivo que cada grupo 

de sujeitos almejava em relação ao projeto executado, uma vez que, para os diretores, 

ficou claro que o interesse se pautava no cumprimento de meta. Para os presos-alunos, o 

estudo implicava oportunidade de se reconhecerem novamente como seres humanos, 

melhorarem sua escolaridade para, quando em liberdade, terem melhores condições de 

emprego, conseguir se comunicar com a família através de carta sem dever favor para 

outrem. Já para os agentes, significava o cumprimento de ordem, pois, mesmo os 

envolvidos, com a vigia da sala de aula, não conseguiam fazer o procedimento no tempo 
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adequado, atrasando diariamente as aulas, interrompendo aulas para distribuição de 

remédios, além de algum deboche que ocorria de forma sutil em relação à atuação dos 

professores e alunos-presos.  

No que tange à descrição da experiência de cada colaborador, as ideais também 

se convergiam sobre a importância da educação na prisão. Para os diretores, a experiência 

foi ímpar, pois os índices de suicídios diminuíram durante a execução do projeto, a ordem 

e a disciplina eram mantidas com mais facilidades, sem necessitar de intervenções 

corretivas. Havia, portanto, o interesse de manter o funcionamento da sala de aula, até 

mesmo porque, após o término das atividades, o diretor do Presídio Regional de 

Barbacena perdeu o título de diretor referência da 13ª RISP, por falta de atividades 

voltadas para a ressocialização.  

Para os agentes, a experiência foi válida, os presos gostavam de sair da cela, 

ocupavam a mente e se divertiam na sala de aula. E, como eles estavam ali a trabalho, 

cumpriam a ordem que era dada.  

Já o grupo dos professores, mesmo controlado pela direção do presídio, 

preocupou-se, no espaço da sala de aula, com as práticas pedagógicas tendo em vista, 

exclusivamente, o objetivo de desenvolver a criticidade no aluno, quando então 

propunham atividades interativas, palestras, recreações, ajudando significativamente no 

processo de ressocialização do aluno-preso, para além de repassar conteúdos da EJA e 

mediar o processo de ensino-aprendizagem. Assim, diferenciavam-se dos demais grupos 

pelo seu comprometimento e não somente pelo envolvimento nas atividades decorrentes 

da sala de aula. 

Reconhecemos, a partir desta pesquisa, que a educação escolar é necessária para 

a formação do homem, independentemente de onde ocorra. Aquele que cometeu um 

crime, ao pagar por ele como um sujeito que errou e sofreu as consequências de seus 

próprios erros, tem direito de se renovar. Segundo Freire (2003, p. 86), 

 
Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher 
nova é a certeza que têm de que não podem para de caminhar e a certeza 
de que cedo o novo fica velho se não se renovar. A educação de 
crianças, jovens e dos adultos tem uma importância muito grande na 
formação do homem novo e da mulher nova. 
  

Entendemos que a modalidade de ensino utilizada na prisão, a EJA, que está sob 

a responsabilidade dos sistemas público de ensino, não tem por parte do Estado políticas 

públicas focadas em medidas que garantam esse direito. A oferta sem dívida é muito 
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importante, mas não o bastante para que aconteça um aprendizado significativo que 

contribua para a vida pessoal e profissional tanto dos homens livres quanto dos que se 

encontram presos. “Aos jovens, adultos(as) e idosos(as) não se faz suficiente a oferta, 

mas necessária a qualidade social e a sustentabilidade socioambiental, o que implica 

pensar em uma educação inclusiva” (CAPUCHO, 2012, p. 44), de modo a se opor a todo 

e qualquer tipo de exclusão, independentemente da idade, gênero, identidade, diversidade 

sexual, pobreza ou encarceramento.  

Concluímos que este estudo colaborou para o entendimento de que a educação 

escolar na prisão, apesar de ser considerada “[...] ferramenta adequada para o processo 

formativo [da pessoa presa], no sentido de produzir mudanças de atitudes e contribuir 

para a integração social” (ONOFRE, 2011, p. 275), na prática, há um longo caminho para 

o alcance desse objetivo.  

Reconhecemos, ainda, que nas condições em que as práticas educativas são 

desenvolvidas na prisão, é improvável que sejam reconhecidas pelas reclusas como 

oportunidades de desenvolvimento de suas potencialidades e como alternativas reais de 

projetarem um novo caminho em direção ao retorno à sociedade. Para que, de fato, a 

educação aconteça em favor da ressocialização, os professores, assim como os 

profissionais dessa instituição, precisam, como determinam todas as diretrizes que 

embasam a educação nos estabelecimentos penais, ser preparados para esse fim.  
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