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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo analisar as propostas educacionais 

desenvolvidas na colônia penal feminina do Recife e no Presídio Professor Aníbal Bruno, a 

partir do exame das documentações oficiais do Governo do Estado de Pernambuco e das 

unidades prisionais, e identificar a percepção dos apenados e dos educadores sobre os ditos 

projetos. A pesquisa, de base qualitativa, envolveu uma análise documental, bem como a 

realização de entrevistas com 18 pessoas e nesse total, a aplicação de questionários junto a 

06 docentes que atuam nas escolas dos citados presídios. Foram entrevistados (as) também 

06 presos (as) que estudam e 06 presos (as) que não estudam. A análise dos dados obtidos, 

associada à pesquisa bibliográfica pertinente a esse estudo, permitiu identificar, dentre outras 

coisas que, apesar dos textos oficiais, até certa medida, apontarem as necessidades para que o 

trabalho pedagógico contribua com a formação crítica e com a autonomia dos (as) educandos 

(as) - a estrutura física e superlotação dos presídios, a falta de assistência às necessidades 

básicas do aprisionado, o entrave entre segurança e trabalho pedagógico, o distanciamento 

entre as formações oferecidas aos professores que atuam no sistema prisional e a realidade 

vivenciada por esses, não permitem a implantação competente de tais projetos. A falta de um 

maior acompanhamento das secretárias de Educação e Ressocialização impede um melhor 

desenvolvimento das propostas educacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Ressocialização, proposta pedagógica e cidadania 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research study intends to analyze the pedagogic projects developed in Professor 

Aníbal Bruno Prison and the Women’s Prison of Recife, from the examination of the 

Pernambuco State Government’s official documentation and the prisons themselves, and to 

identify the inmates and educators’ perceptions about said projects. The research involved a 

documentary analysis, as well as the completion of interviews with eighteen people, and 

among these, the distribution of questionnaires to six teachers that work at the schools of the 

aforementioned prisons. Six inmates that study and six inmates that do not were also 

interviewed. The analysis of the obtained data, along with the literature relevant to this 

study, enabled the understanding that despite the official documents -- which to a degree 

indicate the requirements necessary for the pedagogic work to contribute to the development 

of critical thinking skills and autonomy of the educators -- the prisons’ physical structure and 

overcrowding, the lack of meeting the prisoners’ basic needs, the conflict between a secure 

environment and the pedagogic work, the disconnect between the training offered to the 

teachers that work at the prisons and the reality experienced by them, all prevent a competent 

implementation of these projects. The scant guidance from the Education and Rehabilitation 

Bureaus impedes an advancement of the educational programs. 
 

 

KEYWORDS: Rehabilitation, pedagogic project and citizenship 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa, realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao núcleo de Teoria e História da Educação, 

tem como objetivo analisar os projetos educacionais desenvolvidos na colônia penal feminina 

do Recife e no Presídio Professor Aníbal Bruno, a partir do exame das documentações oficiais 

do Governo do Estado de Pernambuco e das unidades prisionais, bem como identificar a 

percepção dos apenados e dos educadores sobre os tais projetos.  

Para tanto, buscamos realizar um levantamento histórico dos projetos educacionais 

propostos pelo governo do estado de Pernambuco, com vistas a identificar quais as 

orientações pedagógicas contidas nos mesmos e, se de fato, atendem àquela realidade, de 

ressocializar através da educação, no intuito de explicar o papel da educação como “programa 

de ressocialização” em Pernambuco. 

           De início, justifico a escolha do título dessa pesquisa - “Educação Prisional”- uma vez 

que essa expressão não é mais aceita para se referir aos pretensos trabalhos pedagógicos 

realizados dentro das unidades prisionais, pelo fato de trazerem dentro de si a idéia de que o 

projeto educacional ministrado para os presos estaria objetivando a educação dos mesmos 

para a vida dentro do próprio presídio. A objeção ao título, a princípio, tem sentido, pois traz a 

ideia de que esta é para adaptar o apenado (a) ao sistema prisional.  No desenvolvimento de 

minha pesquisa bibliográfica e de campo, porém, constatei que o título escolhido não estaria 

tão inadequado quanto parecia, mesmo que encontremos hoje uma documentação oficial, 

tanto em nível federal quanto estadual, com um discurso avançado, buscando dar condições a 

estes apenados (as) de uma reintegração social verdadeira. Infelizmente as condições reais e 

concretas ainda estão distantes dos projetos oficiais. A falta de condições, as mais variadas 

possíveis, junto com as contradições do sistema, pontos fundamentais que serão expostas no 

corpo deste documento, nos mostraram que o sistema cai ainda nessa armadilha, e continua 

educando esses indivíduos para que se enquadrem à ordem do sistema penal.  

 Como o objetivo deste trabalho é analisar as propostas educacionais do governo do 

Estado de Pernambuco voltados para o sistema prisional, analisei os documentos nos locais de 

sua aplicação, ou seja, nas unidades prisionais. Esses estudos de campo fortaleceram ainda 

mais as minhas conclusões de que, apesar dos textos oficiais, até certa medida, apontarem as 

necessidades para que o trabalho pedagógico contribua com a formação crítica e de autonomia 

dos (as) educandos (as) - a estrutura física, o entrave entre segurança e trabalho pedagógico 
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não permitem a implantação competente destes projetos. Todas essas limitações ficarão claras 

nas falas das pessoas envolvidas nesse processo: detentos (as), professores (as), 

coordenadores (as), gestores (as) e agentes.  

O que fundamentalmente me impulsionou a realizar essa pesquisa foi a dura realidade 

dos jovens, com quem me defronto cotidianamente. Seja na realidade encontrada, 

concretamente, no contexto das comunidades escolares
1
, onde leciono, seja na literatura 

consultada sobre a realidade sócio-econômica do Brasil e da América Latina, em que 

assistimos ao relativo crescimento econômico dissociado do progresso social.  

Nesse sentido, Defourny e Siqueira (2009, p.11) evidenciam que, nos últimos anos, o 

cenário social da América Latina apresenta um crescimento do PIB acima de 3% seguido por 

melhoras nos indicadores do mercado (ocupação e desemprego). Os índices de pobreza e 

indigência têm sido reduzidos, no entanto; no ano de 2007 ainda havia 190 milhões de pobres, 

dos quais 70 milhões eram de indigentes. Tal desigualdade, a maior do mundo quanto à renda 

econômica, é acompanhada, também, pela distribuição do capital do conhecimento. Uma 

representação dessa situação são os 34 milhões de jovens e adultos latino americanos não 

alfabetizados e 110 milhões que não concluíram a educação primária. Com relação à 

população carcerária, os dados existentes demonstram que nas últimas décadas essa quase 

duplicou e que as características mais marcantes e preocupantes dessa população são os 

baixos índices de escolaridade e de baixa qualificação profissional.  

Diante de tal cenário educacional, os acordos de cooperação entre a OEI e a UNESCO 

têm destacado como foco principal a educação de jovens e adultos, não apenas a etapa inicial 

de alfabetização, mas a ampliação do nível de escolaridade e das chances de aprendizagem e 

educação durante a vida, dando destaque especial às pessoas encarceradas. 

Nas páginas seguintes, são apresentados os resultados que se obtiveram com a 

pesquisa por meio de um relatório que se estrutura em quatro capítulos, além dessa introdução 

e das considerações finais. No primeiro capítulo, procurou-se fazer a contextualização do 

objeto investigado que, além de uma revisão bibliográfica sobre o tema, contemplou também 

um amplo debate sobre o conceito de ressocialização, e a relação entre ressocialização e 

educação. O segundo capítulo trata dos procedimentos metodológicos e os terceiro e quarto 

trazem mais diretamente os resultados da pesquisa empírica. 

                                                           
1
 Evidencio que em pesquisa de campo, realizada no presídio Prof.º Aníbal Bruno, deparei-me com um ex-aluno 

da escola em que atuo como docente.  O mesmo cumpria pena naquele estabelecimento prisional. 
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Neste sentido, no terceiro capítulo são descritos alguns aspectos gerais que 

caracterizam o sistema penitenciário no Brasil e em Pernambuco, bem como aspectos 

relativos à educação dentro do presídio 

Por fim, o quarto capítulo, construído, sobretudo, por meio da análise de dados 

originados pelas entrevistas e questionários aplicados aos sujeitos investigados, irá apresentar 

a percepção dos vários segmentos envolvidos sobre o funcionamento dos projetos 

pedagógicos e sua capacidade de ressocialização do cidadão. 

A partir dos achados dessa investigação, espero levantar o debate sobre a questão da 

educação nas prisões, possibilitando a compreensão da relação que a educação escolar – 

formal e informal – guarda com o sistema penitenciário pernambucano, e qual o alcance das 

medidas educativas para o processo de reinserção social dos egressos do mundo prisional, 

favorecendo a ampliação das discussões sobre o tema, bem como a geração de subsídios para 

futuras pesquisas e decisões que venham a ser tomadas pelo poder público. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA 

 

2.1 Considerações sobre a educação em prisões 

 

          Inicio esse capítulo lançando o debate sobre o tema ressocialização, por questões óbvias, 

uma vez que o trabalho pedagógico dentro do sistema prisional tem como pretensão 

ressocializar o indivíduo apenado. 

          Nesse sentido, destaco que o conceito de ressocialização é no mínimo polêmico, e por 

que não dizer complexo. Para reforçar essa ideia, buscarei expor aqui o pensamento de alguns 

estudiosos para dialogar sobre a questão. O tema ressocialização tem-se mostrado pouco claro 

para os segmentos envolvidos no processo educacional das unidades prisionais estudadas. 

Desde os reeducandos aos professores, todos ainda buscam uma clareza para o que seja 

ressocializar. O que representa para esses sujeitos uma pessoa ser ressocializada? O professor 

pergunta: onde meu trabalho pode ressocializar alguém? O preso questiona: por que eu tenho 

que ser ressocializado? Passando para outro segmento, importante dentro deste processo 

ressocializador, o da segurança, este pouca relevância dá ao tema. Para este setor o mais 

importante é a punição. Por estes motivos, justifico a importância de levantarmos o debate 

sobre o que seria a ressocialização de uma pessoa privada de liberdade, e se existe ou não a 

possibilidade de essas pessoas ressocializarem-se.  

          A ressocialização, vista pelos órgãos responsáveis pela aplicação das penas, ainda está 

muito próxima da visão da América do Norte e da Europa do século XIX. Nesse período, 

acreditava-se que a recuperação do preso se dava através da penitência, oportunidade em que o 

indivíduo iria ouvir a voz de sua consciência, e assim, redimirem-se os seus crimes.  

          A história da educação nos presídios percorreu um longo caminho até chegar aos nossos 

dias. Em 1791 o Código Penal Francês decreta o estabelecimento da prisão como instrumento 

de pena, que se generalizou pelo mundo com reconhecimento jurídico. Deste período até o 

século XIX, tivemos vários sistemas prisionais, tais como: Pensilvânico
2
, Panótico, 

Auburniano
3
, dentre outros; destaca-se, no século XIX, o Sistema Montesinos. Manuel 

                                                           
2
 O modelo Pensilvânico, também conhecido como regime Filadélfia, onde existia o isolamento total e individual 

do detido; este modelo Pensilvânico foi criado na Penitenciária de Est (Eastern Penitentiary), em 1829, vendo 

inúmeros casos de loucura devido à influência do isolamento. 
3
 O sistema penitenciário auburniano surgiu da necessidade de se superar as limitações e os defeitos do regime 

pensilvânico. A sua denominação decorre da construção da prisão de Auburn, em 1816, na qual os prisioneiros 
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Montesinos foi diretor do presídio de Valência na Espanha, e precursor do tratamento 

humanizado aos prisioneiros. A administração penitenciária de Montesinos gerou um sistema, 

incluindo o respeito à dignidade humana, a ressocialização, e admitia a função reabilitadora do 

trabalho. A utilização da prática penitenciária deste sistema constituiu-se em um importante 

antecedente da prisão aberta existente atualmente. (MACEDO, 2007). 

O sistema de Montesinos originou a idéia da remuneração do trabalho dos reclusos, 

sendo estímulo para o desenvolvimento da capacidade produtiva, e a minimização do ócio 

prisional, ainda pertinentes na sociedade atual, que de forma intrínseca ainda procura 

normatizar, controlar e disciplinar os indivíduos. Foucault (2007) caracteriza a sociedade 

contemporânea como “carcerária”, de vigilância e controles constantes, estendendo-se a todos 

os âmbitos da vida dos indivíduos, numa relação de saber-poder que constitui os sujeitos. Na 

visão de Foucault, a “humanização” da prisão –assim como a perspectiva humanista da 

modernidade- não passa de um sutil e disfarçado projeto de controle e fabricação dos sujeitos 

no interior de uma ordem formalmente democrática. Desta forma, vê-se que a idéia de uma 

“reabilitação” através da prisão é considerada, por muitos, como não apenas ineficiente, mas 

destinada a garantir a governabilidade e a visibilidade panóptica dos indivíduos e da sociedade.  

 Até o princípio do Século XIX, a prisão era utilizada unicamente como um local de 

contenção de pessoas – uma detenção. Não havia proposta de requalificar os presos. Esta 

proposta veio a surgir somente quando se desenvolveram dentro das prisões os programas de 

tratamento. Antes disso, não havia qualquer forma de trabalho, ensino religioso ou laico. 

Pensava-se que somente a detenção proporcionaria transformação aos indivíduos encarcerados. 

A idéia era que esses refizessem suas existências dentro da prisão para depois serem levados de 

volta à sociedade. Entretanto, percebeu-se o fracasso desse objetivo. Os índices de 

criminalidade e reincidência dos crimes não diminuíram e os presos em sua maioria não se 

transformavam, (SANTOS, 2008). 

 Foucault (1987, p. 224) diz: “A educação do detento é, por parte do poder público, ao 

mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para 

com o detento”. A superlotação desumaniza; a vida cotidiana do preso no cárcere o destrói 

socialmente, o ambiente estimula e produz a violência, sendo pedagógico não para a 

reeducação, mas para a constituição do comportamento violento. Neste contexto a segurança e 

vigilância passam a ser os objetivos maiores deste sistema, (ZANIN, 2006). 

            Mesmo assim, atualmente, as nossas instituições penais permanecem acreditando que o 

                                                                                                                                                                                     

eram divididos em categorias, sendo que aqueles que possuíam um potencial maior de recuperação somente 

eram isolados durante o período noturno, sendo lhes permitido trabalharem juntos durante o dia. 
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aprisionamento trará a recuperação, uma vez que o que deve prevalecer nas prisões é a 

segurança, entendendo segurança como castigo para aqueles que infringiram as leis.  Foucault 

(2007) afirma: 

                     
                                               Não é, portanto um respeito exterior pela lei ou apenas o receio da 

punição que vai agir sobre o detento, mas o próprio trabalho de sua 

consciência. Antes uma submissão profunda que um treinamento 

superficial; uma mudança de “moralidade” e não de atitude. Na prisão 

pensilvaniana, as únicas operações da correção são a consciência e a 

arquitetura muda contra a qual ela esbarra. Em Cherry Hill, “os muros 

são a punição do crime; a cela põe o detento em presença de si mesmo; 

ele é forçado a ouvir sua consciência”. (FOUCAULT, 2007, p. 201). 
 

         

             Na mesma direção, Julião ao citar Coelho (1987 apud MORAIS, 2001, p.4) evidencia: 

 
 

                                                    A idéia e a prática da ressocialização, como hoje a conhecemos, ainda 

não era explícita, mas, ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais 

presente. Um dos principais mentores da reforma penal da Inglaterra, 

John Howard, movido pelo sentimento religioso defende que as prisões 

deveriam ser um lugar de penitências, de sofrimento e de expiação. 

Segundo ele, o trabalho, a disciplina monástica, o isolamento e o 

silêncio despertariam no condenado a consciência do pecado, portanto, 

as penitenciárias visavam à salvação moral do criminoso ao despertar o 

seu sentimento de culpa (JULIÃO, 2009, p. 53). 

 

As questões relativas à educação nos presídios parecem ter tomado um novo impulso, 

uma vez que em novembro de 2008 a Relatoria Nacional para o direito Humano em Educação 

realizou uma missão de monitoramento da situação da educação nos presídios de Pernambuco. 

A missão visitou o Presídio Professor Aníbal Bruno, a Penitenciária Barreto Campelo e a 

Colônia Penal Feminina de Recife. Segundo Denise Carreira, atual Relatora Nacional para o 

Direito Humano à Educação, “a lógica da ressocialização é muito frágil no sistema prisional. 

Nas condições em que se encontra, a educação é muito fragilizada.” Vejamos o que diz a 

relatora sobre a educação nos presídios de Pernambuco: 

 
Sobre a educação, afirmaram que falta uma proposta pedagógica para a 

educação das pessoas encarceradas. Quando ofertada nas unidades, a 

educação é entendida mais em uma perspectiva assistencialista do que 

como um direito. Destacaram que predominam nas unidades prisionais 

contratos precários com os profissionais de educação. Tal realidade se 

vincula ao contexto geral da rede estadual de educação, no qual dos 

30.000 profissionais de magistério, 14.000 são temporários, com 

contratos de seis meses a dois anos. (CARREIRA, 2009, p. 34). 

 

A missão constatou, também, que no Presídio Professor Aníbal Bruno, com capacidade 
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para 1.948 detentos, vivem mais de 3,6 mil presos à espera de julgamento. Trata-se da maior 

unidade masculina da América do Sul, nessa categoria. As escolas possuem 400 alunos, dos 

quais 100 estão no período noturno. Há uma lista de espera de 200 pessoas. Em novembro de 

2007, aconteceu uma rebelião e as instalações foram destruídas, incluindo as escolas. O local 

ainda está sendo reconstruído. “As pessoas passam muito tempo nesse centro de detenção. 

Quando são sentenciadas e encaminhadas para a Penitenciária Barreto Campelo, em geral já 

podem solicitar a mudança de regime”, afirma Carreira.  Já na Penitenciária não há 

superlotação: “Lá os homens estão em um processo de passagem, o que se reflete no andamento 

da escola. São 298 alunos matriculados e não existe ensino noturno, apesar da demanda, pois 

muitos trabalham e não é possível conciliar o horário de trabalho com o da escola”, destaca. A 

população do presídio é de 1110 homens.  

A missão identificou ainda que a pior situação é a da  Colônia Penal Feminina de Recife, 

com capacidade para 150 pessoas, vivem 670 mulheres. Há presas com e sem sentença, 13 

bebês e cerca de 20 grávidas. A escola atende 150 mulheres. “São situações precárias. Elas 

fazem revezamento para dormir ora em pé, ora em posição fetal. Muitas dormem no chão, no 

corredor ou três na mesma cama. Os bebês ficam na cela superlotada e recebem alimentação 

igual. Há inclusive uma reivindicação por educação infantil, por um convênio com uma creche 

pública próxima ao presídio.  

A unidade prisional é, especialmente, o local cuja maior preocupação é a segurança e a 

detenção das pessoas aprisionadas. É o ambiente da não-liberdade, em que a vida dos 

encarcerados é conduzida por regras rígidas e horários fixos, constituindo-se num espaço que 

retira a independência e autonomia das pessoas. Para sobreviver dentro do cárcere, o preso 

necessita aprender a obedecer e a “enquadrar-se”, e a se adaptar às regras para sobrevivência, o 

que faz com que o detento adote atitudes, em médio prazo, que lhes favoreça a saída do 

presídio. (IRELAND, 2010, p. 29).  

                 As questões da segurança no sistema penal sobrepõem-se ao trabalho pedagógico. A 

estrutura física é a primeira a denunciar essa constatação. A grande quantidade de grades, a 

preocupação arquitetônica de uma vigilância e controle sobre todos os passos dos detentos (as) 

em uma proposta panóptica de que fala Foucault (1986), as salas de castigos, as guaritas que 

representam e lembram o fim da liberdade. Tudo isso mostra que a estrutura prisional ainda está 

voltada para o castigo, que é lembrado sempre através do excesso de grades e das rígidas 

normas disciplinares, normas que muitas vezes não respeitam os direitos básicos do cidadão, 

como por exemplo, o RDD (Regime disciplinar diferenciado) que é objeto da Lei brasileira nº 

10.792 que alterou a Lei de Execuções Penais e o Código de Processo Penal no país. O regime 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_Penal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_Processo_Penal&action=edit&redlink=1
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disciplinar diferenciado é uma forma de sanção disciplinar que consiste no recolhimento do 

preso em cela individual, pelo prazo máximo de 360 dias. Neste periodo, o detento tem direito a 

visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas e igual 

periodo diário de banho de sol. Nessas condições apresentadas pelo sistema prisional em suas 

unidades, nas quais além do que já foi citado e também muitas vezes em nome desta mesma 

segurança encontramos dificuldade para a formação de uma estrutura que viabilize as condições 

para formação de um indivíduo que viva e pratique a cidadania. Quando falo da negligência 

diante dessa estrutura necessária ao bom desenvolvimento das práticas pedagógicas, estou 

falando das salas improvisadas, das salas de laser e exercícios físicos precárias, as 

oportunidades de trabalho escassas, assistência à saúde que deixa muito a desejar; por estas e 

outras fica clara a distância entre o que encontramos nos documentos e o que deveríamos 

encontrar como estrutura para a viabilização do que está no papel como proposta de uma nova 

formação, de uma nova construção de vida para aqueles que o Estado encarcerou. 

         Diante desse quadro costatamos que a educação nos presídios termina proporcionando ao 

indivíduo preso uma mera adaptação à vida no presídio, justificando assim o título do meu 

trabalho: Educação prisional em Pernambuco. Sobre esta questão podemos ver com Augusto 

Thompson, citado pelo professor Elionado Julião em sua tese (2009), o termo prisonização, que 

ele define  como: “ Aquele que ingressa na sociedade penitenciária submete-se a um processo 

de asssimilação ( adquire a cultura de uma unidade social na qual foi colocado, a ponto de se 

tornar característico dela), indicando a adoção do modo de pensar, dos costumes, dos hábitos, 

da cultura geral da penitenciária. Díssocializa-se da vida  livre, extra muros e socializa-se à vida 

na prisão. Salienta que este efeito não é privilégio somente dos internos, para ele, todos os 

participantes da relação penitenciária, inclusive agentes, diretores e terapeutas sofrem efeitos da 

prisonização. 

Nesse sentido, De Maeyer (2006) destaca que “o detento terá que desaprender tudo que 

seria necessário adquirir para que, ao deixar o presídio pudesse ser uma pessoa dinâmica, 

organizada e estruturada capaz de administrar as suas relações humanas, sociais e afetivas”. 

          Zanin (2006) destaca que a falência do sistema presidiário tem sido apontada como uma 

das maiores mazelas do modelo brasileiro. Os condenados são enviados ao cárcere com o 

objetivo de serem reabilitados ao convívio social, contudo  “... ao retornar à sociedade, esse 

indivíduo estará mais indiferente, despreparado, desambientado, e muitas vezes  desenvolto 

para a prática de outros crimes”. (ZANIN et AL, 2006, p. 3).  

             De modo geral, a educação nos presídios brasileiros tem se apresentado de maneira 

bastante complexa. Como destaca Scarfó (2009), é importante caracterizar a situação dos 
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presídios para que se avaliem as perspectivas e os desafios presentes e vindouros para a 

educação prisional. Quanto a essa questão, esse autor evidencia que: 

 
                                                  Nas últimas décadas, a tendência é implementar uma ação estatal 

baseada em uma política criminal destinada a solucionar os problemas 

sociais emergentes - conflitos sociais -, tendo passado de Estado 

benfeitor a Estado punitivo. Isso se evidencia no uso e ampliação do 

aparato repressivo, aumento das penas, construção sustentável de 

prisões, leis que reduzem as hipóteses de liberdade condicional ou 

progressão de regime, entre outras medidas. (SCARFÓ, 2009, p. 108). 

 

              Assim, surgem situações tais como: o uso excessivo do aprisionamento diante do delito 

como resposta estatal – prisões preventivas e superlotação penitenciária- e como conseqüência 

problemas como a falta de pessoal de segurança, de saúde, de educação. Soma-se a isso o mau 

estado da estrutura física e o amontoamento das prisões, gerando situações de violência 

constante, impossibilidade de oferecer um cuidado individualizado ao preso de acordo com as 

suas necessidades, o aumento de doenças como a AIDS e a tuberculose, maus tratos físicos e 

psicológicos. Destaca-se, também, a vagarosidade da justiça, expressa na lentidão dos processos 

criminais, contribuindo para a superpopulação nas cadeias, além da desatenção à diversidade 

dos grupos sociais aprisionados e que sofrem discriminação, tais como os das pessoas que 

apresentam deficiência física e/ou mental, dependentes químicos, migrantes, estrangeiros, 

pessoas que cometeram crimes de agressão sexual, pessoas pertencentes a diferentes etnias e 

orientações sexuais. 

             Como descreve o Dr. Adeildo Nunes (2005):  

 

1)A lei de Execuções Penais virou letra morta. (Contém normas de 

prevenção ao crime e de recuperação do criminoso, absolutamente 

desprezadas, sem contar que os direitos dos presos são 

desrespeitados; 2) Os nossos estabelecimentos prisionais não foram 

planejados para desenvolver atividades de educação, 

profissionalização e trabalho. Faltam salas de aula e oficina, por 

exemplo; 3) Há, no País, 46,5 mil agentes penitenciários: somente 

cinco mil deles atuam em atividades que propiciam a 

ressocialização do criminoso, os demais se dedicam à segurança; 4) 

Das dezoito penitenciárias visitadas em nove Estados, cento e oito 

presos foram entrevistados: 77% deles não estudam; onde há ensino 

básico, ele é precário e descontinuado. (NUNES, 2005, p. 9-10) 

 

 

               Ainda em Nunes (2005) podemos conferir que: 

 

                                                      Na visão do Departamento Penitenciário Nacional, a ressocialização 

do criminoso é uma obrigação do Estado, embora a União ajude. No 



22 

 

orçamento de 2003, houve previsão para gastos em torno de 217 

milhões de reais. Só 2 milhões foram destinados como assistência ao 

detento; o restante destinou-se para a construção e reforma de 

presídios.Tais questões agravam-se a partir das exigências constantes, 

de maior segurança, por parte da sociedade. (NUNES, p.32). 

 

 

           Outro ponto que podemos destacar é o relativo à presença sistemática de grupos 

religiosos nas prisões, reforçando a idéia presente, até hoje, de que a tomada de consciência de 

seus crimes (pecados) trará a ressocialização (salvação). Nesse sentido Foucault (2007) destaca 

que: 

 

                                                     Nessa cela fechada, sepulcro provisório facilmente crescem os mitos da 

ressurreição. Depois da noite e do silêncio, a vida regenerada. Aburn era 

a própria vida renovada em seus vigores essenciais. Cherry Hill, a vida 

aniquilada e recomeçada. O catolicismo recupera rapidamente em seus 

discursos essa técnica Quaker.    (FOUCAULT, 2007, p. 201).       
    

 
Assim, Foucault (2007) assinala: 

 
                                                ...vejo em vossa cela um horroroso sepulcro, no qual, em lugar dos 

vermes, os remorsos e o desespero avançam em vossa direção para 

roer-vos e fazer de vossa existência um inferno antecipado. Mas... 

aquilo que para o prisioneiro sem religião não passa de uma tumba, 

um ossário repulsivo, torna-se, para o detento sinceramente cristão, o 

próprio berço da imortalidade bem-aventurada. (FOUCAULT, 2007, 

p. 201). 

 

 

A questão religiosa está presente também nos discursos dos professores e gestores nas 

escolas das unidades prisionais, como terei oportunidade de mostrar quando do relato das falas 

dos mesmos. Esse discurso religioso é visto inclusive nos Projetos Político Pedagógicos (P.P.P.) 

das escolas, que apresentarei nas discussões que se seguem, e nas análises que realizei dos 

documentos oficiais relativo à educação em prisões. 

             Ainda não foi elaborado em Pernambuco um projeto educacional que unifique os 

trabalhos pedagógicos nas escolas que funcionam em presídios. As Secretarias de Educação e 

de Ressocialização ainda não atentaram para a particularidade que é a formação educacional 

dos indivíduos que estão privados de liberdade. Urge a necessidade da elaboração de um projeto 

pedagógico para todo o sistema prisional que oriente os trabalhos nas escolas das unidades 

carcerárias do estado. Existem problemas que fazem parte da realidade da educação em 

presídios, como por exemplo: a evasão escolar motivada por transferências de alunos para 

outras unidades ( transferências estas que nem sempre são comunicadas à escola pela direção da 
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unidade prisional), falta de uma proposta pedagógica específica para aqueles indivíduos que 

estão na situação de privação de liberdade, formação adequada a esta realidade para os 

professores e todos que estejam envolvidos no processo de formação desses alunos ( gestores, 

agentes penitenciários, etc), articulação entre escola e trabalho, entre outras questões que 

precisam ser pensadas conjuntamente entre as secretarias anteriormente citadas. 

        As formações ministradas pela Secretaria de Educação através da Unidade de Jovens e 

Adultos trabalham no sentido de trazer as informações que acredita necessárias aos professores, 

diretores e equipe técnica das escolas, mas a falta de diretrizes pré-definidas tem deixado tais 

formações pouco objetivas, já que não diferem muito das programadas para as escolas de fora 

dos presídios, ou seja, não atende às demandas inerentes ao trabalho pedagógico para as pessoas 

com privação de liberdade.   

            Nesse sentido, identifico a necessidade de investigações que forneçam uma 

compreensão do verdadeiro papel do professor dentro das escolas prisionais, que proporcione o 

avanço das condições para o melhor desenvolvimento educacional do encarcerado e o 

investimento na formação do educador. Há urgência em subsidiar propostas de intervenção 

educativa nos presídios, investindo no estudante encarcerado, e na formação do docente que 

atua nas escolas prisionais, sobretudo por conta dos altos índices de reincidência criminal no 

país, pois, como afirma Brandão: 

                                                 Quando o educador pensa a educação, ele acredita que, entre homens, 

ela é o que dá a forma e o polimento. Mas ao fazer isso na prática, tanto 

pode ser a mão do artista que guia e ajuda o barro a que se transforme, 

quanto à forma que iguale e deforma. (BRANDÃO, 2005, p.25). 

 

                Apesar da seriedade das pessoas envolvidas na coordenação dos trabalhos 

pedagógicos nos presídios, tanto da Secretaria de Ressocialização, quanto da Secretaria de 

Educação, esse trabalho não tem surtido o efeito desejado. Podemos constatar claramente nos 

depoimentos dos professores e dirigentes participantes destas formações a insatisfação e 

decepção diante dos trabalhos. As reclamações recaem principalmente sobre a falta de um 

maior conhecimento por parte dos capacitadores sobre a realidade da educação em presídios 

(salvo quando o tema está ligado à legislação, pois é apresentado por pessoas ligadas as 

instituições da justiça do estado, como: juízes, promotores...).  

           A falta de projetos pedagógicos que atenda às necessidades da educação em prisões é um 

clamor não só de Pernambuco; esta lacuna ainda é nacional. Apesar dos Ministérios da 

Educação e da Justiça terem lançado as Diretrizes Nacionais para a Educação em Prisões 
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(2010), tais diretrizes ainda não estão nas práticas dos docentes e em seus projetos pedagógicos 

em Pernambuco. 

            Ressocializar uma população carcerária que na sua grande maioria não teve seu processo 

socializador realizado por completo, indivíduos que foram criados sem a presença mais efetiva 

das famílias, dos espaços de laser das comunidades onde viviam que lhes permitissem uma 

integração social, das escolas excludentes que poderiam proporcionar a eles concorrerem em 

melhores condições no mercado de trabalho, tudo isto compromete seu processo de formação, 

levando-os  muitas vezes a atos de delinquência. São pessoas que estarão vulneráveis a saírem 

da ordem e caírem na criminalidade, pois foram impedidas de exercerem sua cidadania, 

afastando-se dela e do seu direito de pertencer a uma sociedade. Foram inseridas na 

criminalidade por falta de acesso a oportunidades mais dignas. Excluídas da sociedade da 

ordem e incluídas nas “universidades do crime” nas quais, o processo pedagógico é 

extremamente competente. Nesse cenário, De Maeyer (2006, p.46) questiona: 

 

                                               ...o que podem fazer os educadores, num lugar onde os indivíduos estão 

trancados no seu presente e o único futuro coincide com a data da saída 

da prisão, pois para educar. Para educar, para se educar é preciso ter 

uma visão otimista do futuro. É preciso uma experiência positiva do 

aprendizado. É preciso acumular experiências positivas e registrar os 

estímulos dos colegas. (MAEYER, 2006, p.46). 

 

         De Maeyer (2006), de maneira exagerada,  aponta que a prisão e a educação cidadã são 

duas noções, duas realidades antagônicas, contraditórias. E nessas condições o que fazer? 

Manter o cinismo, o desânimo, ou tentar, apesar de tudo qualquer coisa com aqueles adultos 

para os quais a educação formal não funcionou? Assim, esse autor evidencia:           

                                                     Educar é propor um conteúdo em contradição com a aprendizagem 

informal da prisão e com as mensagens veiculadas pelos colegas e pela 

televisão. Educar é ir ao encontro de uma pessoa em situação incoerente 

e transitória. E que se por educação na prisão entendêssemos apenas 

“treinamento”, sem considerar o contexto específico e as demandas 

implícitas, não estaríamos educando, mas apenas transformando 

infratores em infratores inteligentes. (DE MAEYER, 2006, p. 56).   

 

 

          Gadotti (1993, p.130) aponta que o que caracteriza a pedagogia do educador em presídios 

é a contradição, é saber lidar com os conflitos, com a insegurança. Cabe ao educador refletir 

sobre a maneira como a educação nas escolas prisionais pode transformar a prisão e o preso, 

melhorar a vida no cárcere e contribuir para o processo de desprisionalização e da formação do 

encarcerado 

            A educação em prisões não é função apenas da escola, todos os segmentos devem estar 
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presentes nesse processo. A formação cidadã dos indivíduos privados de liberdade passa pelo 

respeito aos seus direitos civis e humanos. Deve-se observar o que reza a Carta dos Direitos 

Humanos, a Constituição Brasileira e a LEP (Lei de Execuções Penais).  Todo o sistema 

carcerário deve estar envolvido no processo pedagógico, ou melhor, deve ser pedagógico. Na 

verdade, o que eu quero esclarecer é que em cada momento do apenado no sistema prisional, o 

sistema deve inserir o mesmo na condição de cidadão, assim o preso estará vivenciando sua 

cidadania. Este indivíduo preso não poderá negar uma vida pregressa de desrespeito às normas 

vigentes, ao mesmo tempo em que o Estado que o aprisionou não o respeita diante de seus 

direitos. Como escreveu De Maeyer:  

 

A educação na prisão não é a educação de prisioneiros, mas a educação 

permanente de todos aqueles que têm ligação com a prisão: presos, 

equipe de guardas, familiares dos detentos, profissionais externos que 

intervêm no cotidiano das prisões. Creio tratar-se aqui do desafio 

essencial da educação ao longo da vida. É o conjunto dos atores que 

deve estar envolvido pelo que se denomina educação na prisão. A 

educação que será feita por todos e não apenas pelos educadores. Sendo 

a prisão o que é, será necessário reforçar – nas respectivas práticas 

profissionais – as atitudes educativas dos diversos atores. (DE 

MAEYER, 2006, p. 49). 

 

 
 

          De Maeyer (2006, p.49) evidencia que a educação em prisões não pode ser privatizada, 

destaca que a coordenação dos trabalhos pedagógicos tem de estar sob a orientação dos 

Ministérios da Educação e da Justiça. Porém nada impede que outros Ministérios possam 

participar juntos a temas como família, saúde, trabalho. 

              Nesse debate, é importante destacar que o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária - CNPCP – tem buscado investir nas melhorias da educação no cárcere, pois em 

seu artigo 3º destaca a oferta de educação no contexto prisional, enfatizando que esta deve ser 

contemplada com as devidas oportunidades de financiamento junto aos órgãos estaduais e 

federais, além de dever estar associada às ações de fomento à leitura e à implementação ou à 

recuperação de bibliotecas para atender à população carcerária e aos profissionais que 

trabalham nos estabelecimentos penais. Busca, também, promover o envolvimento da 

comunidade e dos familiares dos (as) presos (as) e internados (as) e prever o atendimento 

diferenciado para contemplar as especificidades de cada regime, atentando-se para a questão da 

inclusão, acessibilidade, gênero, etnia, credo e outras correlatas. Outros pontos que devem ser 

destacados são os que estão ligados à questão do trabalho profissional, também entendido como 

elemento de formação integrada à educação. Além dos pontos citados, o artigo 3º, traz a 
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possibilidade de investimento na formação continuada para educadores, gestores, técnicos e 

agentes penitenciários dos estabelecimentos penais, bem como da dimensão educativa do 

trabalho. 

                  Não posso deixar de registrar que, embora o CNPCP em suas determinações procure 

atender às principais necessidades da educação nos presídios, parece existir uma distância entre 

o que está prescrito nos artigos citados anteriormente e o que a literatura pertinente afirma.  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

          Tendo como objetivo estudar a ressocialização e sua relação com a educação nos 

presídios de Pernambuco, escolhi como loci de pesquisa as Secretarias de Educação e de 

ressocialização do Estado, o presídio Anibal Bruno e a Colônia Penal Feminina do Recife. Nas 

Secretarias de Educação e de Ressocialização, busquei a documentação oficial do Governo do 
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Estado; refiro-me aos documentos dos convênios firmados entre o Governo Estadual e o 

Governo Federal. Dentre estes, encontrei também os documentos dos convênios entre as 

Secretarias de Educação e da Justiça do Estado de Pernambuco, que, tantos os federais quanto 

os estaduais, tinham como objetivos orientar os trabalhos pedagógicos nas unidades prisionais 

do estado. 

        As escolas da Colônia Penal Feminina do Recife e do Presídio Anibal Bruno foram 

selecionadas pelo fato de serem unidades que se destacam entre as demais; por serem as 

maiores em relação às suas populações carcerárias, podendo favorecer um universo maior de 

informações para a pesquisa e porque constituem uma referência no sistema prisional 

pernambucano. 

              Na Colônia Penal Feminina do Recife e no presídio Prof.º Aníbal Bruno, observei o 

desenvolvimento do trabalho educacional da escola Olga Benário e da Joel Pontes 

respectivamente, mais especificamente as questões pedagógicas que envolviam os professores, 

os reeducandos e o sistema de segurança desses presídios.    A escolha das unidades prisionais  

masculina e feminina foi necessária pelo motivo de a vida nas cadeias ter, em vários aspectos, 

impactos diferentes para homens e para mulheres. Problemas surgidos dentro dos presídios 

aparecem de forma diferente para homens e mulheres e têm influência nos seus processos de 

educação dentro das cadeias. Além disso, investiguei como eram reproduzidas, ou não, as 

orientações fornecidas pelos órgãos competentes e se essas eram de fato trabalhadas pelos 

vários sujeitos que fazem o sistema de educação prisional.  

         Na Colônia Penal Feminina do Recife investiguei uma amostra composta por nove 

sujeitos, sendo três professores, três detentas que participam do projeto de ressocialização pela 

educação e três detentas que não participam. Os professores foram selecionados por serem os 

sujeitos que conduzem o processo educacional e, portanto, estão diretamente ligados aos 

reeducandos, o que possibilitou uma percepção da educação prisional a partir da visão de quem 

desenvolve o trabalho pedagógico de ressocialização.   A seleção das reeducandas que 

participam e das que não participam dos projetos de ressocialização pela educação, como 

sujeitos dessa pesquisa se deu por permitir uma comparação sobre as razões que os fazem 

participar ou não dos projetos educacionais implementados pelo governo do Estado de 

Pernambuco. 

              O meu primeiro contato com escola Olga Benário ocorreu após duas tentativas para 

iniciar as minhas observações e coletas de dados. Nos dois primeiros contatos que tive com esta 

unidade prisional, apesar de ser formalmente recebido, não cheguei à escola e nem tive contato 

com ninguém da mesma. Não sei exatamente os motivos que dificultaram meu acesso à escola, 
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só sei que não foi possível chegar até ela. Na terceira tentativa, após uma razoável espera, 

consegui falar com uma professora, e logo depois com a diretora da escola. Nos momentos em 

que aguardava o meu primeiro contato com a diretora em questão, mais especificamente na 

entrada da colônia penal, passei a observar as pessoas que estavam no entorno da entrada, e 

percebi que aquele mundo era composto, basicamente, por pessoas que pertencem à mais 

profunda miséria humana. Naquele espaço da entrada da colônia estavam os familiares que 

estampavam em suas imagens a figura da miséria - esquálidos, mal vestidos e finalmente, 

desesperados - . Posteriormente, entrei na unidade propriamcente dita, neste espaço, o que tinha 

visto fora se concretizou ainda mais: reeducandas com semblantes que retratavam sua miséria e 

tristeza, além de que as suas vestes denunciavam o estado de indigência em que viviam.  

           O contato com a diretora se deu sem maiores problemas. A observação nas salas mostrou 

o que já era esperado: salas inadequadas, celas improvisadas servindo como salas de aulas, 

professores desestimulados e algumas alunas afirmando que estavam ali fundamentalmente pela 

remição da pena. 

           O segundo locus selecionado para a realização dessa pesquisa foi a Escola Joel Pontes, 

localizada no Presídio Aníbal Bruno. Nessa escola selecionei três professores, três reeducandos 

que participam do projeto de resssocialização e três que não participam. Essas escolhas 

justificam-se pelas mesmas razões explicitadas na investigação da escola pertencente à Colônia 

Penal Feminina, relatadas anteriormente. 

      Após o relato dos meus loci de investigação, destaco que, para a concretização dos objetivos 

deste estudo, utilizei a abordagem qualitativa, pois esta representa um processo cujo próprio 

objeto a ser pesquisado requer uma análise a partir das subjetividades dos sujeitos inseridos 

num contexto histórico determinado. Como afirma Chizzotti, 

 

                                                        A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 

entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 

um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 

sujeito-observador é arte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado. O objeto não 

é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações 

que sujeitos concretos criam em suas ações. (CHIZZOTTI, 1988, p. 

79)  

  

Com relação ao método de tratamento de dados e de análise desta pesquisa, a minha 

referência foi a análise de conteúdo de Bardin. Segundo esse autor, a análise de conteúdo pode 
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ser entendida como: 

               Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdos das mensagens (indicadores quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 1977, p. 42). 

 

   Como instrumento de análise, tal conceito foi fundamental para a compreensão dos 

dados obtidos. Assim, procuramos seguir as principais etapas sugeridas por Bardin (1977) para 

a análise de conteúdo dos dados coletados: a pré-análise, a exploração do material (codificação 

do material), o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. Para tanto, transcrevemos as 

entrevistas realizadas com os 18 sujeitos envolvidos na investigação apontados anteriormente. 

Para nos referirmos aos reeducandos e reeducandas , entrevistados (as) utilizaremos 

respectivamente os códigos E-I, E-II, E-III, E-IV, E-V, E-VI,  E-VII e E-VIII que lhes 

atribuímos, respeitando o anonimato inerente à pesquisa científica. No mesmo sentido, 

utilizaremos P-I, P-II (docentes que atuam no Presídio profº Aníbal Bruno) e P-III e P-IV 

(docentes que atuam na Colônia Penal Feminina do Recife), e C-I,C-II, C-III, C-IV, C-V e C-

VI, para os encarcerados que não participam do projeto de ressocialização pela educação. 

              Essa investigação envolveu também, o desenvolvimento de uma análise documental 

dos projetos de ressocialização dos presos do Estado de Pernambuco a aplicação de 

questionários semi-estruturados junto aos sujeitos envolvidos com os projetos de 

ressocialização e a observação das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas 

investigadas. 

  Para a concretização da pesquisa, elenquei as seguintes categorias de análise: 

ressocialização, proposta pedagógica e cidadania. 

             A categoria ressocialização foi escolhida por ser associada diretamente à educação, pelo 

discurso oficial e pela existência de uma bibliografia que tenta analisar a relação da 

ressocialização através da educação. Os próprios juristas enfatizam a educação com poderes 

ressocializadores, quando criam leis que diminuem o tempo de pena para aqueles detentos (as) 

que frequentarem os bancos escolares durante o cumprimento de suas sentenças. Pois, como 

afirma Julião (2009): 

                                                    ...educação e trabalho são duas importantes categorias que permeiam 

toda a discussão sobre programas de “reinserção social” no sistema 

penitenciário. Sempre foram vistas de forma diferentes. Uns valorizam 

o trabalho – a grande maioria -, como proposta de programa de 

“ressocialização”, outros valorizam a educação. Hoje há um outro grupo 

que acredita que a educação e o trabalho devem estar articulados. 

(JULIÃO, 2009, p.64). 
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Ainda sobre ressocialização ligada diretamente à educação, trago a posição do Promotor de 

Justiça da Capital do Estado de Pernambuco Marcellus Ugiette: 

 

                                                 ...com um planejamento sistematizado, com uma outra filosofia de 

procedimento e ações e colocando a educação como ponto central num 

processo ressocializador, poderíamos ter resultados expressivos, 

inclusive diminuindo os altos índices de reincidência. Tenho como de 

bom alvitre, e este é um sonho que acalento, que tivéssemos escolas nas 

penitenciárias, servindo não apenas para o estudo regular –comum -, 

mas também com condições de formar e transformar personalidades, 

com capacitação social e profissional para os alunos, com cursos e 

planejamentos que pudessem ocupar os 02 (dois) expedientes – manhã e 

tarde -, intensificando e aliando a escola comum com a escola 

profissionalizante, ou seja, que fosse uma escola especialmente 

inclusiva. Volvendo a questão básica do estudo, cuido de que a partir de 

2001, por Portaria conjunta das 1ª e 2ª Varas de Execuções Penais, 

temos a concessão de remição por estudo...   (UGIETTE, 2010, p. 4).                                                                                                                                                   
 

 

              As palavras do promotor vêm reafirmar a posição de juristas e dos órgãos oficiais com 

relação ao poder ressocializador da escola. 

             A outra categoria de análise que escolhi foi a Proposta Pedagógica. Essa escolha 

justifica-se pelo fato de este tópico ser um dos pontos fundamentais para fornecer uma 

avaliação mais coerente e precisa sobre a relação da educação com a ressocialização, pois é o 

documento que pretensamente deveria conduzir o trabalho pedagógico nas escolas das unidades 

prisionais. É dentro da Proposta Pedagógica que devem ficar registrados, de maneira clara, os 

verdadeiros objetivos e ações educacionais da instituição.  É nesse documento que posso 

identificar as intenções do trabalho que acaso não tenham sido verbalizadas pelos autores do 

mesmo, quando de suas entrevistas.  

               Tendo esclarecido o porquê da escolha da Proposta Pedagógica como uma das 

categorias de análise desse relatório, partirei para a terceira categoria escolhida, que foi a 

cidadania. Não poderia desenvolver este trabalho sem considerar a dimensão cidadã que 

envolve o tema dessa investigação, uma vez que acredito ser impossível falar sobre pessoas em 

privação de liberdade dissociado da questão cidadã. Cidadania representa o ponto que pode dar 

ao apenado a visibilidade necessária para que eles possam conquistar os avanços necessários 

para a humanização dos presídios. As nossas cadeias são compostas quase que 

excepcionalmente por pessoas excluídas, sem uma cultura cidadã definida, ser ter tido durante a 

vida uma prática que pudesse formá-los cidadãos. Scarfó nos remete a esta questão ao citar 

Salinas: 
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                                        Com relação a quem é o sujeito da ação educativa nas prisões, estamos frente 

a um grupo social privado de liberdade, formado principalmente por 

desocupados e pobres, pessoas jovens – progressivamente a média de idade é 

cada vez menor-, homens em 90% dos casos, privados de liberdade 

principalmente por delitos contra o patrimônio, por tráfico de drogas ilícitas e, 

em menor medida, por delitos contra as pessoas. A maioria provém de extratos 

sociais pobres, com nível de instrução baixo; escasso ou fraco acesso ao 

mercado de trabalho. Um conjunto de indivíduos privados de liberdade, 

formado por pessoas vulneráveis, entendendo-se por isso o grau de fragilidade 

a que estão expostos pela circunstância de terem sido desatendidos em suas 

necessidades básicas e de contenção. Todas essas situações aumentam o risco 

de conflito com a lei penal. (SCARFÓ, 2009, p.116 -117, APUD SALINAS, 

2006, p.83) . 

 

                 A questão cidadã, então, assume importância para estes personagens presos e presas, 

tanto em sua passagem pelo cárcere, como também antes de serem aprisionados, quando ainda 

gozam de liberdade. A falta de direitos básicos, não garantidos, como moradia, trabalho, lazer, 

educação e tantas outras prerrogativas como ocorre num modelo de governo dito republicano, 

tem a obrigação de atendê-los dentro e fora das prisões. A cultura da ausência de direitos faz 

com que seja banalizada pela sociedade a situação cruel e desumana das prisões brasileiras.  

Muitos jovens são vistos pelos grupos dominantes como ameaça à segurança da sociedade, pois 

no seu entender são violentos, não pensantes, acríticos e com instintos mais primitivos que são 

provocados por suas necessidades. (SCAFÓ, 2009, p. 116 - 117). Assim, Hugo Rangel 

evidencia:  

 

                                                A democracia não se pode realizar cabalmente sob princípios de 

exclusão,porque o ideal das repúblicas modernas é a inclusão de todos os 

indivíduos, insiste Habermas. Com efeito, a democracia é, antes de tudo, 

um ideal de justiça e de liberdade. (Kant a chamava de Ideia republicana). 

Portanto, esse ideal está e deve estar vivo na América Latina. (RANGEL, 

2006, p. 66-67).  

 

                 Rangel nos mostra que, dessa forma, a democracia é construída no dia-a-dia, ou seja, 

as instituições democráticas devem constantemente renovar-se mas, infelizmente, isso não 

ocorre nas esquecidas prisões brasileiras. 

                 A historia recente do nosso país, é fato,  não contribuiu para o fortalecimento de suas 

instituições republicanas e democráticas. O longo período de ditadura militar (1964-1985) 

deixou um legado de autoritarismo, o quase total enfraquecimento dos direitos básicos do 

cidadão, fundamentalmente dos indivíduos empobrecidos. Neste contexto autoritário, as forças 

armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica e as policias) com suas ideologias repressivas, 
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mantêm seu poder de controle ilimitado, em nome da “segurança Nacional”, em que tudo lhes é 

permitido. Neste contexto, tudo o que se relacionava com as pessoas que têm cometido crimes, 

pessoas pobres em geral, não merecem a atenção dos governos. Na verdade, políticas públicas 

mais significativas voltadas para os setores mais carentes da população, só pude identificar, e 

de maneira ainda relativamente tímida, durante os últimos governos após a ditadura militar.  

                 Voltando-se agora para o direito do cidadão à educação, e os problemas que a sua  

falta acarretam aos indivíduos e, mais especificamente, aos que entram em conflito com a lei, 

verifica-se a total fragilidade deste cidadão, que não teve acesso à escola, por não ter o poder de 

se apropriar do que está nos documentos, nas leis. Rivero (2009) esclarece bem este tema: 

 
                                                  De fato, se nos ativermos ao direito “a uma mesma proteção da lei”, 

uma pessoa analfabeta é incapaz de conhecer os documentos exigidos 

pelos procedimentos administrativos ou judiciais; não é capaz de 

compreender a magnitude das perguntas que lhes são feitas ou das 

acusações das quais pode ser objeto, não poderia verificar a exatidão e a 

imparcialidade com que suas respostas são anotadas; nessas condições, 

é lógico que sua vida e liberdade dependem de colocar-se em mãos de 

terceiros para uma defesa da qual não seria dono eficaz.  (RIVERO, 

2009, p.12). 

 

 

              Rivero destaca a importância da formação escolar para a inclusão do cidadão, 

mostrando que como a mesma irá facilitar a inserção das pessoas no mundo dos direitos e 

deveres sociais, forjando, com isso, sociedades menos desiguais.  Posso concluir que esta 

população carcerária tem o direito enquanto ser humano e cidadão, a uma educação que se 

preocupe com as particularidades do contexto vivido pela mesma, pois só com o respeito a 

estas minorias que vivem em situação de quase total abandono, é que poderemos dar uma 

educação que atenda às verdadeiras pretensões deste grupo.  

                 Por fim, esperamos, com este estudo, ampliar e aprofundar a discussão a respeito do 

alcance e do poder do “pedagógico” quando dirigido para políticas específicas de combate à 

criminalidade, e de pacificação social. 

4. O SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

4.1. O sistema penitenciário no Brasil 

 

                 Historicamente, podemos apresentar as prisões no Brasil como uma instituição que 

exerceu várias funções, desde alojamento para escravos e ex-escravos, asilo para menores de 
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rua, casa para doentes mentais, até fortaleza para encarcerar inimigos políticos. Em outro 

momento da história do cárcere brasileiro, tal prisão passa a ser entendida como instrumento 

reformador de pessoas fora da ordem instituída, e neste momento as autoridades responsáveis 

passaram a construir regras para o bom funcionamento da sociedade. Foi através destas 

práticas representadas por leis e códigos que constatamos o caráter punitivo e de nítida 

exclusão social sofrido pelas comunidades em privação de liberdade, punição e exclusão 

exercidas pelo Estado brasileiro (sistema prisional  brasileiro).  

              O sistema prisional no Brasil iniciou sua sistematização, segundo a professora Regina 

Célia Pedrosa (2004), com a primeira Constituição Brasileira (1824), que criou as prisões 

adaptadas ao trabalho e a separação dos réus, pelo código criminal de 1830 que regularizou a 

pena de trabalho e da prisão simples, e pelo Ato Adicional de 12 de Agosto de 1834, em que as 

Assembléias Legislativas provinciais passavam a ser responsáveis pela construção das casas de 

prisão, trabalho, correção e seus respectivos regimes. Isto descentralizou em parte o poder de 

decisão sobre a questão carcerária, dando maior autonomia às províncias para legislar sobre o 

tema.  

               Ainda em Pedrosa (2004), pude constatar que o descaso com as prisões e seus 

internos  remonta a época da nossa primeira Carta Magna (1824). A carta estabelecia em seu 

Artigo 179 da Constituição do Império que as prisões deveriam ser limpas, arejadas, havendo 

separação dos réus conforme a natureza de seus crimes. Pedrosa (2004) ao citar o renomado 

cronista do início do século XX José Vieira Fazenda, afirma:  

                                                     “José Vieira Fazenda, em  artigo  memorável publicado na revista 

do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, cita o relatório da 

comissão para visita as prisões em 1828 que apontou para aspectos 

maltrapilhos e subnutridos dos presos. Além disso, o edifício projetado 

para abrigar 15 presos, comportava, naquela data, cerca de 390.” 

(PEDROSA, 2004, apud Fazenda, 1921, p. 426). 

 

                   Mesmo quando nos reportamos ao passado, constatamos o distanciamento entre o 

que está prescrito pela lei e o que, de fato, a história registra. Assim, fica visível a falta de 

sintonia entre as autoridades responsáveis pela elaboração das políticas prisionais e a estrutura 

que envolve o cotidiano das unidades carcerárias. 

                Com relação à legislação penal brasileira atual, o sistema prisional do nosso país está 

regulamentado pela lei de Execuções Penais (LEP Nº 7.210 de 11.07.1984). A LEP determina 

como deve ser executada e cumprida a pena de privação da liberdade e restrição de direitos. 
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Quanto à atividade de labor, a LEP lhe atribui uma importância social, sendo caracterizado 

como “dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva”. 

No que concerne à assistência educacional, de acordo com o art.17 da LEP esta 

“compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado”. Além 

disso, a lei estabelece que o ensino fundamental seja obrigatório. Apesar de a lei não prever a 

remição da pena através da educação, hoje a grande maioria das unidades da federação 

brasileiros já se utilizam da prática da remição da pena em troca dos estudos, ficando a critério 

do juiz de execuções penais a decisão final. (Educação, ano10 – nº118).  

                   No entanto, vale destacar que Pedrosa (2004) em seu levantamento histórico sobre 

os projetos jurídicos do sistema prisional brasileiro, conclui que a história do sistema prisional 

foi marcada por acontecimentos que revelam e apontam para o descaso com as políticas 

públicas na área penal, como também identifica através da história brasileira modelos 

prisionais de aplicações inviáveis. A autora afirma que:  

 

                                                         A prisão, símbolo do direito de punição do Estado, teve, quando de                       

sua implantação no Brasil, utilização variada: foi alojamento de 

escravos e ex-escravos, serviu como asilo para menores e crianças de 

rua, foi confundida com hospício ou casa para abrigar doentes mentais 

e, finalmente fortaleza para encerrar os inimigos políticos. Monumento 

máximo de construção da exclusão social, cercado por muros 

altíssimos ou isolados em ilhas e lugares inóspitos, escondia uma 

realidade desconhecida, e às vezes aceita pela população: os maus-

tratos, a tortura, a promiscuidade e os vícios, uma representação nada 

agradável do universo carcerário. Por outro lado, a prisão, vista sob a 

ótica de aparelho reformador dos indivíduos, recebeu atenção 

preferencial dos juristas preocupados em edificar modelos perfeitos 

para o bom gerenciamento da sociedade. São esses modelos, 

registrados sob a forma de leis, decretos e códigos, que nos 

possibilitam resgatar as utopias penitenciárias de cada período da 

história brasileira, e verificar como foram estruturadas as práticas de 

dominação, na medida em que se estabeleceram relações de força, 

poder e violência, presentes no tecido social. Sob essa ótica, o sistema 

penitenciário deve ser observado sob seu aspecto de instituição 

estruturada com base no poder de punição do Estado e reveladora do 

aparato de exclusão social. (PEDROSA, 2004, p. 87). 

 

                   Assim, identifiquei que a literatura relativa ao tema, evidencia uma mudança nas 

formas de punição àqueles que fugissem às regras. Ocorre o surgimento de uma nova 

roupagem, mudando a visão que funcionou até os fins do século XVII, quando as prisões eram 

usadas para guardar os indivíduos que esperavam julgamento ou até execução. A nova forma 

de ver a punição dos crimes neste momento do século XVIII tem a influência de uma moral 
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iluminista como afirma Paixão: 

                                                 Aos filósofos sociais do século XVIII, o suplício aparecia como 

realidade degradante a apontar para outras chagas sociais mais 

profundas e significativas. A sociedade e o Estado que supliciam 

criminosos são entidades vingativas e, portanto, irracionais e 

arbitrárias. Em contraste, a ideologia iluminista, definindo a sociedade 

como força moral e a coesão social como produto de contratos 

racionais entre indivíduos, transfere o tema da punição do crime para 

outros planos, distintos do exercício cego da vingança. (PAIXÃO, 

1987, p.18)  

 

       Paixão mostra a nova maneira de punir o criminoso, baseado agora na razão e na moral 

burguesa iluminista. Mostrando a idéia de ação criminosa em Hegel, Paixão explica que esta 

ação são erros morais em si mesmo e que a sociedade e o Estado estão moralmente obrigados a 

punir, pois só assim Estado e sociedade estariam simbolicamente anulando o feito criminoso 

através do Direito e conseqüentemente formando um novo ser honrado e racional. (PAIXÃO, 

1987). 

4.1.1 Dados do sistema carcerário do Brasil 

 
           No sentido de demonstrar os grupos sociais que compõem os presídios brasileiros 

apresento uma tabela que identifica o perfil étnico  dessa  população – referência: 12/2010, 

veiculadas pelo Ministério da Justiça – Departamento Penitenciário Nacional – Sistema 

Integrado de Informações – infoPen. 

     Tabela 1 - Perfil do Interno Brasileiro: Distribuição por Cor da Pele/Etnia  

INDICADOR Valor 

Masculino Feminino Total % 

Quantidade 

de internos 

por etnia 

Branca 147.217 9.318 156.535 35,12 

Negra 66.219 4.223 70.442 15,80 

Parda 170.916 11.438 182.354 40,91 

Amarela 1.876 130 2.006 0,45 

Indígena 692 56 748 0,16 

Outras 10.295 391 10.686 2,39 

TOTAL 422.771  

 

                     Esta tabela é um forte indicador da evidente presença das etnias parda e negra 

dentro de nossas prisões, representando juntas mais de 55% do total da população encarcerada. 

Os frágeis critérios de definição étnicas dessas populações me levam a crer que as duas 

populações devem ter um número ainda maior de pessoas encarceradas. Outro elemento a ser 

questionado é o porquê de esses grupos serem maioria dentro dos presídios. Uma das respostas 
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para esta pergunta, com certeza, é a falta de políticas públicas significativas que atendem a 

estes grupos, impedindo as suas inclusões sociais. Fortalecendo esta opinião, trago dados do 

IBGE (2009) , mostrando a escolaridade de negros e pardos no Brasil: de 1999 a 2009 , houve 

um crescimento da proporção das pessoas que se declaravam negras (de 5, 4% para 6,9%) ou 

parda (40% para 44,2%) que agora em conjunto representam 51,1 da população. A situação de 

desigualdade por cor ou raça, porém, permanece. A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 

anos ou mais de idade era de 13,3% para a população de cor preta, de 13% para os pardos 

contra 5,9% dos brancos. Outro indicador importante é o analfabetismo funcional (pessoas de 

15 anos ou mais de idade com menos de quatro anos completos de estudo), que diminuiu de 

29,4% em 1999 para 20,3% em 2009. Essa taxa, que para os brancos era de 15%, continua alta 

para pretos (25,4) e pardos (25,7%). A população branca de 15 anos ou mais tinha, em média, 

8,4 anos de estudo em 2009, enquanto entre pretos e pardos, a média era 6,7 anos. Em 2009, 

62,6% dos estudantes brancos de 18 a 24 anos cursavam o nível superior (adequado à idade), 

contra 28,2%  de pretos e 31,8% de pardos. Em 1999 eram 33,4% entre os brancos contra 

7,5% entre os pretos e 8% entre os pardos. Em relação à população de 25 anos ou mais com 

ensino superior concluído, houve crescimento na proporção de pretos (2,3% em 1999 para 

4,7% em 2009) e pardos de (2,3% para 5,3%). No mesmo período, o percentual de brancos 

com diploma passou de 9,8% para 15%.  Essas informações  nos permitem fazer uma relação 

entre a pouca escolaridade dos grupos de negros e pardos, com os altos percentuais destes 

grupos dentro do sistema prisional.  

 

        Com relação à faixa etária dos presos brasileiros, a tabela seguinte é bastante 

significativa, uma vez que mostra um número expressivo de jovens que estão encarcerados na 

faixa etária entre 18 a 29 anos, representando mais de 50% da população carcerária brasileira. 

 

Tabela 2 - Quantidade de Presos por Faixa Etária do Brasil 

 MASCULINO FEMININO TOTAL  

Quantidade de presos por faixa 

Etária 

417.517 28.188 445.705 

18 a 24 anos 120.408 6.521 126.929 

25 a 29 anos 105.270 6.018 111.288 

30 a 34 anos 71.346 4.599 75.945 

35 a 45 anos 63.556 5.364 68.920 

46 a 60 anos 24.016 2.351 26.367 

Mais de 60 anos 4.079 264 4.343 

Não informado 10.139 546 10.676 

 

                  Fica evidenciada que a maioria dos presos brasileiros encontram-se enquadrados 
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numa faixa etária que, teoricamente, representa possibilidades de produtividade, momento em 

que essas pessoas deveriam estar produzindo para o país e a para suas próprias vidas. Isso 

também significa que essas pessoas não estão tendo oportunidade de escolarização suficiente 

para serem inseridas na vida produtiva, sendo mais uma vez negada a sua cidadania. 

                     Com relação ao quadro administrativo que compõe o sistema prisional brasileiro, 

bem como a quantidade de presos em atividade educacional no Brasil, obtivemos os seguintes 

dados do InfoPen-Dez.2010: 

Tabela 3 – Quadro da administração penitenciário do Brasil 

Categoria Administração 

penitenciária 

  TOTAL 

Quantitativo de Servidores 

Penitenciário (Funcionários Públicos 

na Ativa 

  93.757 

Apoio administrativo    9.119 

Agentes penitenciários   64.697 

Enfermeiros   496 

Auxiliar e técnico de enfermagem   1.957 

Psicólogos   1.020 

Dentistas   409 

Assistentes sociais   1.115 

Advogados   382 

Médicos – Clínicos Gerais   422 

Médicos – Ginecologistas   11 

Médicos Psiquiatras   198 

Pedagogos   92 

Professores   1.280 

Terapeutas   59 

Policial Civil em atividade nos 

estabelecimentos penitenciários 

  59 

Policial Militar em atividade nos 

estabelecimentos penitenciários 

  3.843 

Funcionários terceirizados (exclusivos 

para tratamento penal 

  1.906 

Outros   6.503 

 

Tabela 4 - Quantidade de Presos em Atividade Educacional/Brasil 

 MASCULINO FEMININO TOTAL  

Alfabetização 9.071 512 9.583 

Ensino Fundamental 20.203 1.825 22.028 

Ensino Médio 5.816 652 6.468 

Ensino Superior 237 28 265 

Cursos Técnicos 1.476 194 1.670 

Quantidade de Presos em Atividade 

Educacional 

36.803 3.211 40.014 

 

            As duas tabelas anteriores (INFOPEN-Dez.2010) revelam-nos os números de 
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profissionais da educação dentro das unidades prisionais, que estão em torno de 1.372 

trabalhadores entre professores e pedagogos para uma quantidade de 40.014 indivíduos presos 

em atividade educacional. A princípio esses números parecem razoáveis, mas devemos 

lembrar que o INFOPEN de dezembro de 2010 registra uma população carcerária total de 

445.705. Isso nos leva a concluir que existe um déficit expressivo de profissionais da educação 

para atender uma população significativa como essa, mesmo levando-se em conta que nem 

todos têm interesse nas atividades educacionais. Faço esta afirmação baseado em minha 

experiência investigativa nas unidades prisionais, onde pude ver que muitos dos reeducandos 

não conseguiam vagas porque as escolas não tinham condições de atendê-los, pois não tinham 

espaço físico, muito menos profissionais suficientes. 

Como é de conhecimento público, a exemplo de diversos países, o Brasil tem 

apresentado taxas crescentes de encarceramento da sua população. Segundo Julião, “somos o 

quarto país que mais encarcera no mundo, estamos atrás somente da China, Estados Unidos e 

Rússia.” (JULIÃO, 2003:1) Segundo esse autor, apenas os Estados Unidos, a China e a Rússia 

apresentam massa carcerária maior que a nossa, estando cada um deles com mais de um 

milhão de presos. No entanto, o nosso país apresenta níveis de superlotação absurdamente 

altos, gerando comprometimentos de outra ordem como, por exemplo, as questões relativas à 

saúde, uma vez que o ambiente superlotado, sem ventilação, em que vivem esses presos, 

conseqüentemente produzirá uma proliferação de doenças infecto-contagiosas. Nessa direção, 

Nunes (2005:311, apud Moura, 1999:10) reproduz o pensamento da professora Maria Thereza 

Rocha de Assis Moura, ao destacar que:  

 

Para a professora Maria Thereza Rocha de Assis Moura, “o processo 

de deterioração do desumano sistema carcerário é evidente: prisões 

superlotadas, sem lugar para todos; muitos dormem no chão de 

cimento, em colchões de espuma imundos, ou sobre cobertor. Onde o 

espaço no chão não é suficiente, para permitir que todos se deitem, os 

presos se revezam; o meio ambiente é insalubre; os doentes são, muitas 

vezes, misturados com os sadios; há ratos, baratas; os programas 

educativos e profissionalizantes quase inexistem; a falta de 

consideração pela dignidade dos presos é notória” (NUNES, 2005, p. 

311-311). 

 

                 No mesmo sentido, Júlião (2003, p.26) nos revela que: 

 

                                                   Os níveis de superlotação são absolutamente dramáticos e as condições 

sanitárias vergonhosas. Vestuários e artigos básicos de higiene pessoal, 

como sabonete, pasta de dente, papel higiênico e absorvente para 

mulheres, são raramente distribuídos. A violência entre os internos é 

comum e os espancamentos por guardas são considerados rotineiros. 
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(JULIÃO, 2003, p. 26). 

       

                  Para Scarfó (2009:108):  

 

                                               ...o amontoamento nas prisões somado ao mal estado da estrutura física 

geram uma situação de violência constante, que se traduz na 

impossibilidade de dar um tratamento penitenciário de acordo com as 

necessidades de cada pessoa, na impossibilidade de cumprir com o que 

manda a lei e os tratados de direitos humanos, no aumento de doenças 

(tuberculose e HIV), na implementação de um tratamento indigno 

(maus tratos físicos e psicológicos), casos de tortura, etc.(SCARFÓ, 

2009, p.108). 
 

 

                             O quadro geral das condições dos nossos presídios é bastante desanimador, como 

relatado acima, soma-se a isso a falta de assistência às necessidades gerais (médica, social e 

jurídica) dos presos no Brasil e o crescente sucateamento do Sistema Prisional do país. Além 

da precariedade das condições físicas de boa parte das prisões, em geral, essas instituições são 

dirigidas por pessoal qualificado mais para tarefas de segurança do que para preparação do 

retorno do apenado à sociedade. Nessa direção, o juiz de execuções Penais da 1ª vara do 

Estado de Pernambuco, Drº Adeildo Nunes ao analisar a crise do sistema penitenciário 

brasileiro assinala: 

 

                                                     De há muito que se sabe que o sistema carcerário brasileiro encontra-

se em fase pré-falimentar. Muitos são os motivos que ensejam a triste 

situação prisional, que comprovadamente tem contribuído com o 

terrível quadro de violência crescente no País. A superlotação 

carcerária, a falta de aplicação da Lei de Execução Penal, a corrupção, 

o tratamento desumano que é oferecido ao detento, dentro das nossas 

prisões, as mortes que costumam acontecer em nossas unidades 

prisionais, o tráfico de drogas, o uso de bebida alcoólica e a 

prostituição infantil, são alguns dos fatores que têm alimentado o 

fracasso quase que total do sistema prisional brasileiro. (NUNES, 

2005, p. 311). 

 

A preocupação com a superpopulação carcerária, também está presente nas 

determinações do Ministério da Justiça, uma vez que o Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária – CNPCP – em sua resolução nº03, de 11 de março de 2009, dispõe 

sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta da Educação nos estabelecimentos penais, trazendo 

importantes informações que contribuem para a melhor compreensão das questões relativas ao 

sistema carcerário brasileiro, como por exemplo, dados do crescimento da população 

carcerária brasileira entre os anos de 2000 a 2009, quando esta teve um aumento substancial de 
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101,73%, saindo de 232.755 internos e 2000 para 469.546 em 2009, com um déficit de 

170.154 vagas. A justificativa para esse crescimento, segundo o mesmo documento, está 

relacionada a uma legislação penal mais rígida. No mesmo documento, ao citar Lemgruber 

(2003:316), explica que este crescimento não ocorreu porque um maior número de infratores 

cometeu mais crimes, pois especialistas afirmam que o aumento da população carcerária, em  

várias partes do planeta, está associado à adoção de uma legislação mais dura, principalmente 

no momento da condenação, determinando penas  mais longas, e na diminuição dos benefícios 

que abreviavam as penas, impedindo a diminuição do tempo nas cadeias. 

 Outro aspecto bastante relevante, identificado no citado documento é o concernente à 

quantidade absoluta e relativa de pessoas encarceradas nas várias regiões do Brasil. A região 

Sudeste, a que mais encarcera, em 2009 apresentava uma população carcerária de 241.917 

presos, representando 51,52% da população carcerária nacional: na região Sul, com 77.644 e 

na Nordeste com 77.628, representando cada uma 16,53%: as regiões Centro-Oeste e Norte 

são as que menos encarceram em termos brutos; possuem, respectivamente, 42.562 pessoas, 

9,06% e 29.755 pessoas, 6,33% da população carcerária nacional. Mas se compararmos pela 

taxa de 100mil habitantes, a região campeã de encarceramento no país será a Centro-Oeste 

com 321,88 presos para cada 100.000 habitantes, seguida pela região Sudeste com 310,65. A 

região Sul chega em terceiro lugar com 290,43 por 100 mil, a região Norte com 203,47 e, 

finalmente, o Nordeste com 150,63. (BRASIL, 2010:9) 

                     Com relação a essa questão, evidencio que a mídia tem veiculado constantemente 

cenas de movimento de resistência e revolta por parte dos presos insatisfeitos com as péssimas 

condições gerais das prisões. Imagens de destruição das instalações e equipamentos dos 

presídios, bem como mortes de policiais, funcionários e dos próprios presos, são comuns em 

nosso cotidiano, o que demonstra que o ambiente dos presídios no Brasil, está distante do que 

poderíamos identificar como locais de respeito à dignidade humana. Isso acontece a despeito 

do que afirma a LEP, como evidenciado por Zanin (2006):  

 
A LEP preconiza várias assistências, como material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa. Esta contempla os conceitos 

tradicionais da justa reparação, repreensão pelo crime que foi 

cometido, o cárcere social preventivo da pena e a idéia de reabilitação. 

(ZANIN et al, 2006, p.13). 

 

                  Não podemos esquecer que a LEP foi elaborada no ano de 1984, momento em que 

o Brasil se encontrava no último ano do regime militar, sendo reconhecido internacionalmente 

como antidemocrático e identificado como uma nação maculada pelo desrespeito aos direitos 
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humanos (BEATTIE, 2009, p. 216). É nesse contexto que a preocupação com a imagem 

internacional representativa de uma inquietação dos dirigentes políticos, que a população 

carcerária passa a ter direito a visitas íntimas. Direito que, na atualidade, tem sido suspenso em 

momentos de rebeliões carcerárias e repensada a sua continuidade, como nos lembra Beattie 

(2009). 

 

                                                    Nos últimos anos, grandes rebeliões carcerárias, comandadas pelas 

facções criminosas, têm resultado na suspensão destes privilégios 

íntimos para os prisioneiros mais perigosos, e a desordem causada por 

estas rebeliões levou muitos a questionar a sensatez destas visitas 

conjugais para os prisioneiros em geral. (BEATTIE, 2009, p.216) 

 

              Embora a garantia dos encontros íntimos para os presos possa representar um avanço 

no tocante aos direitos humanos, e mesmo que a LEP não seja respeitada na sua essência como 

vêm demonstrando as pesquisas sobre o funcionamento do sistema carcerário no Brasil, temos 

que reconhecer que essa precisa ser atualizada, pois as rápidas transformações que vêm 

ocorrendo em nossa sociedade têm exigido a garantia de outros direitos aos seres humanos em 

estado de privação da liberdade. Sobretudo, os relativos à educação no cárcere. Nesse sentido, 

é importante considerar que o sujeito privado de liberdade de direito, por cometer infrações, 

não deixou de pertencer à sociedade, nem perdeu parte de suas capacidades. Pelo contrário, é 

necessário compreender que se trata de um ser dotado de vontade, detentor de certas 

necessidades e potencialidades, e cujas demandas devem ser ouvidas (SCARFÓ, 2009, apud 

SALINAS, 2006, p.83). 

            

         Sobre educação em prisões, Rangel assinala: 

 

                                                  ...os países em que funcionam com maior eficácia os programas 

educativos nas prisões são aqueles onde existem políticas sociais que 

promovem a equidade; aqueles que coordenam projetos no interior de 

prisões com as comunidades e as famílias dos presos; aqueles que 

colocam o indivíduo no centro dos programas, aqueles que identificam 

os presos com problemas de comportamento ou psicológicos; aqueles 

que se complementam com um sistema de justiça eficaz; aqueles em 

que as prisões são instituições mais humanas e que levam em conta as 

necessidades dos jovens e das mulheres, oferecendo assim, cursos e 

serviços profissionais de que necessitam, identificando os que 

necessitam de tratamento psicológico (e representam um perigo 

social), mas sem adotar pedagogia terapêutica, ou seja, sem olhar para 

os presos como doentes. (RANGEL, 2006, p. 67). 
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                  No entanto, a história das prisões demonstra que os aspectos relacionados às 

garantias cidadãs estão longe de se estabelecerem. Pois, “... mesmo quando existem alguns 

progressos no reconhecimento formal de direitos e garantias dos presos e das presas, tudo 

acaba diluindo-se num modelo desumano e segregacionista de custódia, no qual não há espaço 

para mais nada além de grades e carcereiros”. (UNESCO, 2006, p. 11). 

                   Por outro lado, não podemos deixar de evidenciar o debate que se vem 

desenvolvendo na Comissão de Educação do Senado sobre o projeto que autoriza a remição da 

pena pelos estudos. Por ele o condenado que cumprir a pena em regime fechado ou semi- 

aberto poderá reduzir parte do tempo de execução de sua pena através do estudo. O projeto 

encontra-se em tramitação no Senado, uma vez que já foi aprovado pela Câmara Federal e 

deverá ser analisado pela Comissão de Educação alterando a Lei de Execução Penal. 

Atualmente, tal redução somente é possível através do trabalho. O projeto estabelece que a 

cada cinco dias de estudo, o preso poderá livrar-se de dois dias de pena. Fica negada, porém, a 

acumulação, no mesmo período, da remição pelo trabalho e pelo estudo. A valorização do 

estudo nas prisões constitui medida fundamental pois, além de propiciar o desenvolvimento de 

valores da cidadania, representa uma ação direta no sentido de enfrentar a baixa escolaridade 

média dos condenados e evitar sua ociosidade que segundo estudos diversos estimula a 

reincidência criminal.  

       Outro ponto bastante relevante e que remete aos direitos humanos dos aprisionados é o 

relativo ao trabalho, pois segundo  Julião (2009) é preciso que haja uma diretriz nacional para 

garantir o direito ao trabalho e à educação nas prisões, de forma articulada. Segundo esse 

autor: 

 

                                                   Nas unidades onde tem vaga para trabalho, há grande evasão com 

relação à escola porque procuram o trabalho em detrimento da escola. 

Não existe articulação que compreenda que esse indivíduo deve 

estudar e também trabalhar. (JULIÃO, 2009, p.64). 

 

 

               Sobre a questão de a educação em presídios estar diretamente ligada ao trabalho, 

Júlião destaca que a proposta pedagógica não pode ser simplesmente uma educação para o 

trabalho, ou seja, uma aprendizagem para trabalhar, e sim uma educação no trabalho, em queo 

individuo preso adquire os conteúdos necessários ao seu desenvolvimento curricular formal 

dentro do processo laboral. (JULIÃO, 2009, p.232). 

            Para fortalecer a sua opinião sobre a questão educação pelo trabalho, Julião afirma: 
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                                                  É importante que se perceba que não é só criar uma escola associada 

ao ensino profissional, mas sim uma que ajude a desenvolver 

potencialidades (competências) que favoreçam sua mobilidade social, 

não se deixando paralisar pelos obstáculos que serão encontrados na 

relação social. Em suma, uma escola que privilegie a busca pela 

formação de um cidadão consciente da sua realidade social. (JULIÃO, 

2009, p. 233) 

 

          Diante da importância atribuída ao trabalho e à educação por detentos (as) e também 

pela própria comunidade ligada ao sistema prisional (segurança, promotores, juízes, professores 

e familiares), ficou visível, em minhas entrevistas e observações dentro e fora das unidades 

prisionais, que os principais vetores de reintegração -educação e trabalho -, devem sofrer uma 

integração, de maneira a possibilitar a qualificação do apenado para o mundo exterior ao 

presídio. 

        Por fim, para complementar as informações sobre o sistema prisional brasileiro, busquei 

na LEP (1984) as definições dos seguintes termos utilizados pela legislação concernente, tais 

como: Penitenciária; Colônia Agrícola, Industrial ou similar; Da Casa do Albergado; Do Centro 

de Observação; Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; e Da Cadeia Pública. A 

LEP define os termos citados anteriormente: Penitenciária - “Cap. II, Art 87 - penitenciária 

destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado. Parágrafo único.” Colônia 

Agrícola, Industrial ou Similar – “Cap. III, Art. 91 - A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar 

destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto.” Da Casa do Albergado- Cap. IV, 

Art. 93 – “A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 

regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.” Do Centro de Observação – Cap. V, 

Art. 96 – “No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos 

resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.”  Do Hospital de Custódia 

e Tratamento Psiquiátrico – Cap. VI, Art. 99 “ Do Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu 

parágrafo único do Código Penal.” E por fim,  Da Cadeia Pública – Cap. VII, Art. 102 “Da 

Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.” (LEP, 1984) 

 

4.2. O sistema penitenciário em Pernambuco 

 

Em relação ao Estado de Pernambuco, interesse dessa investigação, a situação do 

sistema penitenciário não destoa do contexto brasileiro, sendo composto por 68 cadeias 

públicas, distribuídas em 03 Gerências Regionais Prisionais, cuja maioria apresenta uma 
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realidade de superlotação, conforme relatório do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

Todos os problemas relatados na literatura que analisei, sobre o sistema prisional 

brasileiro, foram também detectados na documentação que pesquisei sobre o tema, relativo à 

Pernambuco, bem como através das observações ocorridas no campo de pesquisa. 

Comumente, minhas leituras pareciam materializar-se nas observações de campo, pois, ao 

comparar a literatura com as observações realizadas nos presídios, verifiquei que as 

experiências vividas em outras unidades da federação aconteciam com singular semelhança 

aqui no estado de Pernambuco. 

             Para ilustrar a situação geral do sistema penitenciário no estado de Pernambuco, 

evidencio as últimas tabelas veiculadas pelo Ministério da Justiça – Departamento 

penitenciário Nacional – Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, relativas ao ano de 

2010:  

 

Tabela 5 - Quantidade de presos por Faixa Etária/ Pernambuco 

 MASCULINO FEMININO TOTAL  

Quantidade de presos por faixa 

Etária 

22.335 1.590 23.925 

18 a 24 anos 6.905 450 7.355 

25 a 29 anos 5.988 398 6.386 

30 a 34 anos 3933 249 4.182 

35 a 45 anos 3.945 332 4.277 

46 a 60 anos 1.043 122 1.165 

Mais de 60 anos 388 23 411 

Não informado 153 16 169 

 

O índex pernambucano da quantidade de presos por faixa etária revelados também pelo 

INFOPEM de Dezembro de 2010 mostra que o quadro não difere do nacional, no qual mais da 

metade da população carcerária é composta por Jovens na faixa etária entre 18 a 29 anos.  

 

 
Tabela 6 - Quantidade de presos por cor da pele/ Pernambuco 

 MASCULINO FEMININO TOTAL  

Branca 4.495 351 4.846 

Negra 3.642 301 3.943 

Parda 13.846 898 14744 

Amarela 37 7 44 

Indígena 58 2 60 

Outras 266 31 297 

 

             Mais uma vez, observo que a evidência  de presos por cor da pele em Pernambuco não 

destoa do cenário nacional. 

No que concerne especificamente à educação dos presos em Pernambuco, apresento 
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um quadro que identifica o grau de instrução dos presos desse estado. Os dados contidos no 

quadro nº1 foram cedidos pelo Ministério da Justiça – Departamento Penitenciário Nacional – 

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen, quando da veiculação do 

formulário Categoria e Indicadores do Estado de Pernambuco do ano 2010 

 

Tabela 7- Quantidade de presos por grau de instrução/ Pernambuco (InfoPen 12/2010) 
4
  

ESCOLARIDADE MASCULINO FEMININO TOTAL  

Analfabeto 4.657 272 4.929 

Alfabetizado 1.479 114 1593 

Ensino Fundamental Incompleto 9.680 749 10.429 

Ensino Fundamental Completo 842 101 943 

Ensino Médio Incompleto 4.069 215 4.284 

Ensino Médio Completo 1.111 105 1.216 

Ensino Superior Incompleto 146 11 157 

Ensino Superior Completo 62 10 72 

Ensino acima do Superior Completo 2 2 4 

Não informado 314 19 333 

 

   

              Mesmo que a tabela exposta acima demonstre que existe uma relação direta entre o 

baixo grau de instrução e o aprisionamento, Julião (2009) nos lembra que a média de 

analfabetos encontrados no interior dos presídios não é muito diferente da população em geral 

que se encontra fora do presídio, destacando inclusive que a taxa de analfabetismo dos 

encarcerados é inferior à da população externa. Sobre esse fato, Julião (2009:141) faz a 

seguinte reflexão: 

                                                 ...será que isto é devido à escolarização dentro dos presídios; talvez 

também possa ser porque os presos são mais urbanos e o analfabetismo 

é mais rural. De qualquer forma, os dados derrubam o mito de que os 

presos são um grupo de baixo nível educacional em relação à 

população em geral. (JULIÃO, 2009, p.141). 

 

No Relatório Nacional para o Direito Humano à Educação intitulado - Educação nas 

Prisões Brasileiras - a relatora Denise Carreira descreve em seu texto as situações observadas 

nas unidades carcerárias espalhadas pelo país. Vejamos o que ela diz: 

 

Informações e análises diversas apontam a profunda precariedade do 

atendimento educacional no sistema prisional brasileiro que enfrenta 

graves problemas de acesso e de qualidade marcados pela falta de 

profissionais de educação, projeto pedagógico, infra-estrutura, 

formação continuada, material didático e de apoio; descontinuidade; 

resistência de agentes e direção de unidades prisionais; desarticulação 

entre organismos de Estado, falta de planejamento e políticas de 

                                                           
4
 Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen – Referência 12/2010 
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estado, baixo investimento financeiro, inexistência de diagnósticos 

precisos, entre outros. (CARREIRA, 2009, p.28).  

 

 

O relato de Denise Carreira, que teve a oportunidade de conhecer a realidade in loco de 

várias unidades prisionais espalhadas pelo Brasil, só nos confirma mais uma vez que os 

entraves do sistema prisional brasileiro se repetem nas diversas unidades da federação.  

Para demonstrar a precariedade das condições pedagógicas de Pernambuco, 

apresentarei uma tabela do quadro administrativo penitenciário do Estado de Pernambuco 

produzida pelo Ministério da Justiça - Departamento penitenciário Nacional- Sistema 

integrado de informações – InfoPen , que identifica tal situação. 

 

Tabela 8 – Quadro da administração penitenciário do Estado de Pernambuco- dez.2010 

Categoria Administração 

penitenciária 

  TOTAL 

Quantitativo de funcionários públicos 

na ativa 

  1.303 

Apoio administrativo   40 

Agentes penitenciários   848 

Enfermeiros   43 

Auxiliar e técnico de enfermagem   66 

Psicólogos   33 

Dentistas   18 

Assistentes sociais   51 

Advogados   53 

Médicos – Clínicos Gerais   11 

Médicos – Ginecologistas   0 

Médicos Psiquiatras   7 

Pedagogos   0 

Professores   133 

Terapeutas   0 

Policial Civil em atividade nos 

estabelecimentos penitenciários 

   

0 

Policial Militar em atividade nos 

estabelecimentos penitenciários 

   

0 

Funcionários terceirizados (exclusivos 

para tratamento penal 

   

0 

Outros               0 

 

Essa tabela é esclarecedora em relação à pouca preocupação do Estado com a questão 

pedagógica e o maior cuidado com a segurança, mesmo constatando que o número de 

professores é o segundo maior contingente evidenciado. Ainda assim, o quantitativo de 

professores não atende à demanda de apenados que procuram a escola. O efetivo da segurança, 

porém, ainda que não seja o ideal, é proporcionalmente bem maior que o setor educacional. A 

tabela nº 8 indica a não existência de pedagogos no sistema prisional pernambucano e apenas 
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133 professores para uma população carcerária de aproximadamente 24 mil presos (as) 
5
.  

No quesito segurança, os dados do Infopen dez-2010 
6
declaram a não existência de 

policiais militares nas unidades prisionais de Pernambuco; no entanto, constatei em pesquisa 

de campo no presídio Anibal Bruno que a quantidade de policiais militares é maior que a de 

agentes penitenciários, mais uma vez mostrando o caráter punitivo do sistema. 

Nessa direção, destaco o que ocorre comumente, não apenas nos presídios de 

Pernambuco: é o problema da segurança das unidades carcerárias. Nesse sentido, constatei que 

tal segurança oscila entre a tensão gerada por uma segurança exagerada e momentos de 

relaxamento. Durante a realização dessa investigação - em campo - percebi que os momentos 

de maior rigor da vigilância interna dos presídios, são aqueles em que o trabalho da segurança 

está sendo questionado; geralmente ocorre, quando a impressa publica reportagens mostrando 

falhas e desmandos que acontecem dentro das unidades carcerárias. Nesses momentos, a 

tensão aumenta nas unidades, e o controle sobre os presos (as), sobre a saída e entrada das 

pessoas nas unidades, aumenta. Pude observar também, que em tais períodos os gestores do 

sistema se sentem bastante fragilizados com as possíveis denúncias feitas, geralmente pela 

imprensa, que evidenciam as conhecidas falhas e desmandos do sistema carcerário brasileiro e 

estadual. A descarga das tensões ocorre da seguinte maneira: O governador pressiona os 

secretários de ressocialização e de segurança, que por sua vez pressionam os gestores das 

unidades prisionais, que pressionam seus sistemas de repressão (policiais militares e agentes 

penitenciários), que finalmente, descarregam em professores (as), presos (as) e até em 

pesquisadores que por lá estejam.  

Nos momentos em que o sistema é observado, analisado e despido, jornalistas e 

pesquisadores tornam-se figuras “perigosas” para o sistema, e consequentemente passam a 

representar maior ameaça do que qualquer outro indivíduo que queira entrar nas unidades 

portando drogas, celulares, armas ou qualquer outro produto proibido. O que parece é que as 

revelações das falhas cometidas pelo sistema carcerário, revelações que deveriam ser vistas 

como uma oportunidade de corrigir possíveis erros passam a representar uma ameaça à ordem 

do sistema. No entanto, é a visibilidade pública das questões vivenciadas no interior dos 

presídios que possibilitará a elaboração de políticas públicas direcionadas à redução dos 

problemas identificados, uma vez que a sociedade civil, respaldada pela mídia, passa a  ganhar 

poderes de pressão sobre  os órgãos de poder responsáveis por tal elaboração. Nesse sentido, 

Julião (2009) afirma que: 

                                                           
5
 Segundo dados do InfoPen dez.2010. 

6
 Dados disponíveis no anexo desse trabalho. 
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                                                  Atitudes imediatas geralmente são tomadas em momentos de extrema  

emoção e comoção pública, principalmente quando a imagem do poder 

público é ameaçada, tornando-se pauta de manchete dos principais 

jornais brasileiros e internacionais, de instituições nacionais e 

internacionais de garantias de direitos. (JULIÃO, 2009, p.123). 

 

 

  

           Diante do quadro exposto, posso concluir que existe um despreparo por parte daqueles 

que dirigem o sistema prisional em Pernambuco, no que tange ao enfretamento das possíveis 

falhas nas políticas carcerárias. 

 

4.2.1 O Presídio Professor Aníbal Bruno 

 
        O presídio Professor Aníbal Bruno, é uma instituição que abriga unicamente presos do 

sexo masculino, está situado na Avenida Liberdade, s/n Sancho, Recife – Pernambuco. O 

relatório da visita
7
 feita pela inspeção ao Presídio Prof.º Aníbal Bruno, promovida pelo 

Ministério da Justiça – Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, descreve que o 

este presídio possui a capacidade para abrigar  1.448 detentos. Atualmente conta com uma 

lotação de 3.574 homens, sendo a grande maioria de presos estaduais, uma parte dos quais já 

foi condenada em primeira instância, mas que não é transferida para outras unidades por 

determinação do Juiz Corregedor dos Presídios. Há presos estrangeiros e processados pela 

Justiça Federal. Quanto à administração, o presídio Prof.º Aníbal Bruno possui 14 agentes 

administrativos, 03 técnicos em enfermagem, 03 auxiliares  em enfermagem, 18 agentes de 

Segurança Penitenciária, 10 advogados, 09 assistentes sociais, 05 dentistas (01 por dia) e10 

médicos (02 por dia). Com relação à manutenção e infra-estrutura, a unidade ocupa um 

extenso terreno, havendo diversos pavilhões espalhados de forma desorganizada, os pavilhões 

se mostram bastante danificados e sem manutenção adequada,  há muito lixo. Os presos 

recebem 03 refeições por dia, café - almoço – jantar, que são preparadas pelos próprios presos 

na unidade prisional. Com relação à educação, há 604 alunos, divididos em 03 turnos (manhã, 

tarde e noite). Os professores são da Secretaria de Educação do Estado. Quanto ao trabalho, 

201 presos encontram-se trabalhando com diversas atividades tais como alimentos, faxina, 

fábrica de móveis e na manutenção do prédio. Há uma oficina de trabalho para a confecção de 

                                                           
7
 Visita realizada em 10 de março de 2008, pelos conselheiros: Carlos Weis e Pedro Sérgio dos Santos Apoio: 

Nathali Velasco (CNPCP). Informações veiculadas pela Secretaria de Segurança Pública. 
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“pallets” de madeira, com três presos. Com relação às visitas, acontecem  às quartas-feiras e 

nos finais de semana. Nos dias de visita, a população é de aproximadamente 10.000 (dez mil) 

pessoas. A visita íntima acontece no interior das celas. Na visita ao presídio as 50 primeiras 

pessoas da fila ganham comida do estabelecimento.  O banho de sol é realizado por turnos, 

liberando-se um  pavilhão pela manhã e outro à tarde. Normalmente, os presos ficam 

confinados em seus pavilhões a maior parte dos dias da semana. Nos dias de visita as cantinas 

funcionam plenamente, como se fossem bares ou lanchonetes, com venda de produtos e 

circulação de dinheiro no presídio. 

 

4.2.2  A Colônia Penal Feminina do Recife 

 

A Colônia Penal Feminina do Recife é um presídio exclusivamente feminino 

localizado na Rua do Bom Pastor, nº 1407, no bairro do Engenho do Meio, zona oeste do 

Recife - Pernambuco. Segundo Santos (2009), a Colônia Penal Feminina do Recife, abriga 675 

encarceradas num espaço destinado para 150 mulheres. Todas elas encontram-se distribuídas 

em 33 celas cuja média é de 12 metros quadrados. Existem, porém, celas menores de até 6 

metros quadrados, bem como celas maiores, de 18 metros quadrados. 

Anteriormente, a Colônia Penal Feminina do Recife era chamada de Colônia Penal 

Feminina do Bom Pastor em virtude da Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom 

Pastor
8
 ter sido a primeira responsável pela ordem e disciplina das presidiárias. A intenção 

inicial das religiosas era ensinar um ofício às mulheres desfavorecidas da comunidade. No 

entanto, foi a partir de um acordo com o Governo na época
9
 que as freiras aceitaram em seu 

espaço 20 presidiárias, cuja finalidade seria também ensinar-lhes um ofício, bem como 

reeducá-las, segundo as regras do Apostolado Católico.Após acordo entre o governo de 

Pernambuco e a Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, a Congregação 

adquiriu o terreno de 10 hectares situado na zona rural, hoje bairro do Engenho do Meio e o 

Estado construiu as edificações para as atividades de Educação, Reeducação e Colônia Penal 

Feminina. 

 Santos (2009) destaca que: 

                                                           
8
 Esta congregação era formada por religiosas.  

9
 Encontrava-se a frente do governo do estado de Pernambuco o Sr. Agamenon Magalhães. 
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Os crimes mais cometidos naquela época eram homicídio e furto. A 

guarda externa era feita por policiais militares. Havia oficinas de 

costura, bordado, fabricação de biscoitos caseiros, atividades de 

limpeza, cozinha e lavanderia evitando a ociosidade entre as 

presidiárias bem como as preparando para exercerem alguma ocupação 

no mundo externo quando cumprissem sua pena. (SANTOS, 2009, p.20) 

 

No ano de 1945 foi inaugurado o prédio situado a Rua do Bom Pastor no Engenho 

do Meio. Na ocasião, foram transferidas para as novas instalações 120 internas e 20 

presidiárias, com o acompanhamento de 20 religiosas. No início dos anos 90, as irmãs da 

Congregação do Bom Pastor começaram a sentir dificuldades de continuar realizando a missão 

de reeducar as 90 presidiárias que naquela ocasião cumpriam pena na unidade prisional, pois a 

natureza do trabalho passou a ser modificado deixando de ser um trabalho de Pastoral 

Carcerária para ser um trabalho de “carcereiras”. 

Sobre as irmãs da Congregação do Bom Pastor, Santos (2009), aponta que “as 

missões das mesmas, como esclareceram enfaticamente, eram de cunho religioso e até mesmo 

assistencial e, não, de natureza punitiva.” Nesse momento o controle passou a ser feito 

unicamente pelo Estado de Pernambuco, o que permanece até os nossos dias. 

 

 

5.  PERNAMBUCO: EDUCAÇÃO NAS PRISÕES. 

5. 1 Os dados da pesquisa 

 

 

Mesmo a escola sendo dentro da cadeia, quando 

a gente chega na escola é como se tivesse lá 

fora... sem tá dentro do sistema penitenciário. 

(Depoimento de um preso do Presídio Aníbal 

Bruno). 

 

 

Neste capítulo apresentarei a análise de dados originados pelas entrevistas e 
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questionários aplicados aos sujeitos investigados, procurando desvelar a percepção dos vários 

segmentos envolvidos sobre o universo pedagógicos das prisões e sua capacidade de 

ressocialização do cidadão, bem como um debate sobre o conceito do vocábulo ressocialização 

com o qual inicio esse capítulo. 

Antes, gostaria de dizer que durante as minhas investigações no presídio Anibal Bruno, 

solicitaram-me apresentar à turma para explicar as razões da minha presença. Nesse momento 

surgiram várias perguntas vindas dos alunos. Para minha surpresa, a primeira pergunta foi 

justamente a que comumente me fazem, independente de idade, grau de instrução e classe 

social: por que escolhi estudar a educação dentro dos presídios? Tentei responder de maneira 

clara e objetiva, mostrando que minha inquietação estava nas contradições existentes entre a 

proposta que nos é passada sobre os objetivos do sistema prisional, que seria a punição e 

fundamentalmente a ressocialização daqueles indivíduos que infringiram as leis.  A 

oportunidade de dialogar espontaneamente com esses alunos, questões tão relevantes que 

envolvem as condições de vida desses sujeitos parece corroborar o pensamento citado 

anteriormente, sobre as possibilidades de diálogo dentro do espaço escolar prisional. 

Demonstra, também, a existência de possibilidade de reflexão nesse espaço, pois levantei 

questões sobre os altos índices de reincidência criminal, as razões que fazem o sistema não 

conseguir seus objetivos e, principalmente, qual o papel da educação nesse contexto? É nela 

que está a grande falha? A educação está impedida de realizar o seu papel? É possível 

ressocializar? 

Posteriormente, durante o tempo em que investiguei as escolas das unidades prisionais, 

era comum que professores e alunos presos viessem questionar-me sobre o significado da 

palavra ressocialização; procurei construir com eles um sentido para essa palavra, já que para 

mim ela também não era tão clara. Neste momento passei a refletir sobre o porquê do seu 

enigma . Será que a dificuldade de se desvendar este termo não seria porque a ressocialização 

está muito longe da realidade das prisões, será que sujeitos privados de liberdade podem ser 

ressocializados, ou será que os órgãos do Estado responsáveis pela reintegração social, 

também não têm uma compreensão do que seja ressocilizar um sujeito privado de liberdade, 

essas foram questões que me acompanharam intensamente durante a realização dessa 

investigação. Foi na literatura disponível sobre o tema que busquei respostas para as minhas 

indagações. 

Terminadas minhas explicações, os reeducandos prontamente tomaram a palavra, e 

alguns até com certa ansiedade passaram a falar, não da escola, mas das dificuldades que 

enfrentam dentro do presídio. Descreveram as amarguras da vida dentro do cárcere, 
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experiências absurdas foram relatadas e que apontam para a falta total de direitos e o  

desrespeito a sua condição humana. As maiores reclamações foram para a desmesurada 

repressão e desrespeito tanto por parte da força policial institucionalizada, quanto pelos 

famigerados chaveiros (indivíduos presos que, com a conivência do Estado, controlam e 

exploram os outros presos nos pavilhões). Um dos reeducandos iniciou seu relato com uma 

frase simbólica: “professor, aqui é um mundo dentro de outro mundo”. Continuando seu 

depoimento que tinha o apoio dos outros colegas, ele falava que os soldados os abordavam no 

pátio e lhes perguntavam para onde estavam indo, respondiam imediatamente que estavam 

indo para a escola, ouviam dos mesmos soldados, que só estavam indo para a escola por causa 

da merenda, pois a merenda da escola é melhor que a comida servida para os presos. Isto os 

deixava chateados e desprestigiados no seu esforço de estudar. Mas, a maior reclamação estava 

na relação com os chaveiros e o poder que os mesmos têm de impedi-los de irem à escola. 

Relataram que há toda uma estrutura de apoio aos chaveiros, como auxiliar, mesário (pessoa 

que recebe mensagens por escrito vindos da direção, da escola...) e um conselho que julga e 

pune os outros presos partindo de um código de conduta elaborado por este mesmo conselho. 

As punições são as mais variadas possíveis: pagamento em dinheiro, surras, ida para o castigo 

(ficar dias na solitária), etc. Eles não souberam ou não quiseram explicar de onde vem este 

poder; só disseram que existe conivência da segurança oficial do presídio. 

 

  5.2 O debate sobre o conceito de ressocialização                      

              Como já foi dito anteriormente neste trabalho, o conceito, o entendimento ou mesmo 

o sentido que a palavra ressocialização tem para todos os que fazem o sistema prisional é 

bastante obscuro, pouco compreensível. Todos - presos, professores, diretores, segurança - 

procuram uma clara explicação que possa orientar as suas vidas dentro dos presídios. Os 

apenados buscam entender o que a dita ressocialização pode fazer para melhorar as suas 

existências, de que maneira a ação ressocializadora vai transformá-los em cidadãos aceitos 

pela sociedade, isto é, pelo menos o que eles pensam do que seja, ou o que os vários sujeitos 

que compõem o sistema prisional dizem sobre o que pode ser ressocialização.  

                    Assim, apresentarei o debate literário sobre o significado do vocábulo 

ressocialização. A promotora Themis Maria Pacheco de Carvalho (2004, p. 05) em artigo 

intitulado A Perspectiva Ressocializadora na Execução Penal Brasileira procurou definir o 

que representa a ideia de ressocialização, analisando alguns pensadores da área jurídica. Ao 
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destacar o pensamento de Muñoz Conde, a citada promotora interpreta a visão de 

ressocialização como a imposição de regras, valores e normas de uma parcela dominante e 

privilegiada da sociedade com o objetivo de mudar a personalidade do criminoso. No mesmo 

artigo, ao expor o pensamento do jurista Barata sobre a reinserção social, identifica uma 

carga de preconceito, uma vez que apenas os não socializados, ou seja, as camadas mais 

pobres da população estão passíveis de encarceramento para serem ressocializadas.  Nesse 

sentido, Carvalho (2004) evidencia que: 

O Estado age punindo o infrator, mas que o faz positivamente, de 

maneira que a pena que tem efeitos estigmatizantes e desagregadores da 

vida em sociedade passe a ser vista como meio através do qual o 

delinquente possa integrar-se ou reintegrar-se à sociedade, onde os fatos 

(crimes) que o levaram ao cárcere não sejam considerados fatores 

excludentes e que as alterações, para melhor, por ventura ocorridas com 

seu consentimento e participação, permitam a partir do seu retorno, uma 

(re) integração  sem máculas à sociedade em virtude de ter aprendido a 

cumprir com as normas sociais existentes, sendo, desta forma, 

dissuadido, no futuro, da prática de novos delitos. (CARVALHO, 2004, 

p. 5-6) 

 

                       O discurso do Estado mostrado acima ratifica as ideias de Munõz e Barata 

citados por Carvalho, nas quais eles mostram que o Estado tenta adaptar os seus 

encarcerados a ordem que interessa a alguns grupos sociais. Por outro lado podemos analisar 

que as condições desumanas a que são submetidos (as) os presidiários (as) vêm de encontro 

aos valores éticos e morais difundidos pela sociedade que os condenou. Esta contradição faz 

com que estes sujeitos aprisionados não acreditem nos valores e práticas que o Estado tenta 

impor-lhes. Então, como convencer a esses indivíduos que a moral e a ética que eles devem 

exercer são estabelecidas por um Estado que os encarcerou e os mantém sob condições 

desumanas?  

                 Um dos autores que considero fundamental para trazer ao debate sobre o sistema 

prisional e a ressocialização é Erving Goffman. Em seu livro Manicômios, Prisões e 

Conventos, Goffman desvela os conflitos de uma vida confinada em locais que ele denomina 

de Instituições Totais. Nesse trabalho, procura debruçar-se sobre o cotidiano das pessoas que 

vivem e trabalham em tais instituições, mostrando como são estabelecidas as normas 

disciplinares, as relações de autoridade pelo, e como esta estrutura age sobre todos estes 

indivíduos. As Instituições totais em sua estrutura de vigilância e de normas rígidas 

violentam a autonomia dos sujeitos internados, principalmente no início de sua estada; com o 
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passar do tempo de internação, estas tais são introjetadas. (GOFFMAN, 2010). Nesse 

sentido, este autor observa:   

    Numa instituição total, no entanto, os menores segmentos da atividade 

de uma pessoa podem estar sujeitos a regulamentos e julgamentos da 

equipe diretora; a vida do internado é constantemente penetrada pela 

interação de sanção vinda de cima, sobretudo durante o período inicial 

de estada, antes de o internado aceitar os regulamentos sem pensar no 

assunto. Cada especificação tira do indivíduo uma oportunidade para 

equilibrar suas necessidades e seus objetivos de maneira pessoalmente 

eficiente, e coloca suas ações à mercê de sanções. Violenta-se a 

autonomia do ato. (GOFFMAN, 2010, p.42). 

Procurei trazer mais opiniões sobre a questão levantada, busquei em Foucault (2007) mais 

alicerces para o problema; vejamos o que ele escreve: 

                                                        ...além disso a prisão é sem exterior nem lacuna; não se interrompe, a   

não ser depois de terminada totalmente sua tarefa; sua ação sobre o 

indivíduo deve ser ininterrupta: disciplina incessante. Enfim, ela dá um 

poder quase total sobre os detentos; tem seus mecanismos internos de 

repressão e de castigo: disciplina despótica. (Foucault, 2007, p. 198-

199) 

 

                      Diante do que mostram Goffman e Foucault, posso concluir que a autonomia e a 

liberdade para criar, tão necessárias ao processo pedagógico, ficam extremamente 

comprometidas nas prisões. Fazer um trabalho pedagógico, como propõem os documentos 

oficias, parece ser inviável em instituições totais, como é o caso das unidades prisionais. 

Nesse sentindo, o documento do governo federal que pretende guiar a educação em prisões 

intitulado “Diretrizes Nacionais: Educação em Prisões”, assinala que: 

    O Brasil é um país que apresenta grandes problemas no campo 

prisional, esse não é um fenômeno recente e se manifesta vinculado à 

insegurança pública devido ao crescimento da violência e sua falta de 

solução, que implica na inexistência de políticas públicas adequadas 

que deveriam estender-se da promoção social à punição justa.Esse 

crescimento descontrolado da violência ultrapassa a capacidade de 

absorção existente no sistema prisional brasileiro que não vem dando 

conta da população carcerária que lhe é destinada e não sabe lidar com 

ela. Em geral os presos recebem um tratamento aviltante e retornam à 

sociedade mais degradados do que quando entraram na prisão. 

(BRASIL, 2010, p. 03). 

 

                 Mesmo que demonstre o conhecimento da realidade do sistema prisional brasileiro, 

as - Diretrizes Nacionais para a Educação em Prisões - não esteve atenta a uma análise mais 
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detalhada sobre as consequências que um sistema de privação de liberdade pode provocar em 

um indivíduo. Não posso deixar de reconhecer que essas diretrizes representam um avanço nas 

políticas de educação em prisões; no entanto identifiquei a ausência de propostas objetivas 

para se pensar trabalhos educacionais que favoreçam um caminhar pedagógico diferente para 

homens e mulheres encarcerados. Pude constatar a delicadeza dessa questão na diferença entre 

as duas realidades prisionais, uma vez que esta determinou os dias em que investiguei as 

escolas prisionais. Refiro-me à forma como os encontros conjugais acontecem, pois ocorrem 

de maneira diferente nos dois presídios. No Anibal Bruno, eles acontecem todas as quartas 

feiras, motivo pelo qual eu não ia neste dia, pois a escola da unidade prisional (Joel Pontes) 

funcionava de maneira precária, e a maioria dos alunos participava do encontro conjugal. 

Neste dia me dirigia à colônia penal feminina, já que nessa unidade as aulas ocorriam 

normalmente. A questão é:- qual o dia em que ocorre o encontro conjugal das mulheres da 

Colônia Penal do Recife? As reeducandas da colônia penal têm o direito aos encontros 

conjugais; pela baixa procura, porém, por parte dos seus companheiros, os encontros conjugais 

no presídio feminino são marcados previamente, podendo ser agendado em qualquer dia da 

semana. Neste ponto, observamos importante diferença entre presos e presas, pois o preso não 

é abandonado pela sua companheira, já as presas,  de imediato, segundo relataram,  são 

abandonadas pelos seus companheiros. Outro problema enfrentado pelas mulheres é o que 

concerne à responsabilidade sobre os filhos que, salvo exceções, recai totalmente sobre elas. 

Isso significa que, mesmo estando presas, devem continuar a assegurar a subsistência de filhos 

menores, o que justifica o grande interesse das reeducandas em que os espaços “disponíveis” 

sejam ocupados pelas empresas
10

, sem que haja reclamação por parte das mesmas para que 

estes espaços sejam usados para a ampliação do número de celas, que estão superlotadas, pois 

a capacidade da Colônia Penal do Recife é de 150 vagas e, hoje, a população carcerária está 

avaliada aproximadamente em 650 detentas. 

5.3 A educação no cárcere 

 

                     No sentido de averiguar a relação que os encarcerados estabeleciam com a escola 

que frequentavam antes do presídio, bem como verificar a influência que a mesma possa ter 

desempenhado sobre o seu comportamento, busquei identificar o perfil educacional, isto é a 

                                                           
10

  No ano de 2010, foi realizada uma consulta entre as presidiárias da Colônia Penal Feminina do Recife para se 

definir se queriam a construção de galpões para instalação das empresas ou a ampliação do número de celas para 

desafogar a superlotação. A escolha maciça foi pela construção dos galpões, pois as empresas iriam proporcionar 

condições de trabalho e consequentemente a garantia do sustento dos seus familiares. 
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história escolar anterior ao cárcere, vivida por esses sujeitos. Paralela a essa questão, 

apresentarei, também as razões que fazem com que esses sujeitos frequentem as escolas dos 

presídios, bem como as minhas análises sobre a retomada das atividades pedagógicas dos 

encarcerados. 

                     Assim, apresento as falas dos reeducandos que descrevem a percepção desses 

sujeitos sobre as razões que os motivaram a frequentar a escola e o que os motivaram a 

abandoná-la antes de serem encarcerados - a escola fora das grades-, obtive os seguintes 

depoimentos: 

                                                    Lá fora, gostava em termos de passa tempo com mulher, as amizades 

que tinha lá, as conversas, papo que rolava lá, um papo, diferente. 

Assim, já não tinha interesse como aprender, terminar os estudos, o 

meu interesse não era mais esse. Meu interesse era só as amizades que 

tinha lá, mulheres..., sem estudar. Não gostava de estudar, não gostava 

da sala de aula.  A vida errada saiu devastando tudo na minha vida, 

tudo de bom que eu podia ter construído, saiu destruindo por causa da 

minha vida errada, né. E também afastou da própria escola. A escola 

não me atraia não, de forma alguma. A vida que eu levava {...} o 

objetivo era outro, no colégio não encontrei nada que agradasse ali, 

pelo menos naquela época. Era para ele pegarem mais em cima, estar 

mais presente no dia-a-dia do aluno, ...no fazer do aluno no colégio, 

porque as vezes eles não dão muita atenção assim, tá entendendo? E os 

alunos fica... faz o que bem entender, sai a hora que quer, volta a hora 

que quer. Falta uma disciplina, assim, mais... no colégio do governo, 

né? (E-I). 

 

              Fica evidente que as falhas do sistema educacional têm seu início fora dos muros que 

aprisionam estes indivíduos. É visível a insatisfação do reeducando em relação a sua escola de 

anterior ao seu  aprisionamento. O que demonstra que o nosso sistema educacional, seja fora ou 

dentro das prisões, não tem atendido os anseios dos nossos alunos, não os tem convencido da 

importância da sua função, fazendo com que esses indivíduos procurem outros caminhos para 

sua realização pessoal.  

             O relato a seguir mostra outra perspectiva sobre a formação educacional do 

encarcerado: 

                                                 Gostava de tudo. Enquanto estudava no SESI fazia supletivo, com a 

idade que tenho... já para adiantar, né, eu tava na sexta, já para 

terminar, no meu emprego o trabalho era conservação, era serviços 

gerais, trabalhava na construção civil e para arrumar um cargo melhor 

na empresa que eu trabalhava. A escola que eu estudava era paga, mas 

a do governo não ensinava direito, greve demais, por isso eu faltava 
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demais. E distribui né, porque também muita gente, muitos vão pra 

estudar e muitos pra brincar, pra não dar atenção e desmotiva a pessoa 

também a ir pro colégio. (E-II).  

 

               Neste relato aparece que uma das questões relevantes do processo educacional 

brasileiro que é integrar a  educação formal à profissional. O reeducando demonstra a 

satisfação em estudar em uma escola de formação profissional, no caso o SESI (Serviço Social 

da Indústria), isso me leva a concluir que a formação profissional agregada à formal, é um dos 

anseios de grande parte da população encarcerada, seja antes ou durante o seu aprisionamento. 

                                                   As amizades boas, ééé... a gente ter mais conhecimento, né. 

Èéé...queria entrar  numa faculdade, mas por causa das drogas. Eu não 

tive oportunidade. Frequentei a escola para passar de ano para poder 

conseguir um emprego melhor, mais qualificado, né, do que tá 

trabalhando sem carteira assinada, trabalhando como autônomo. Eu 

gostava do ensino, não tem nada de ruim na escola. Por causa do 

trabalho tive que sair da escola.Pretendo... ir para rua agora, terminar 

meus estudos. Graças a Deus, hoje em dia deixei as drogas, hoje em dia 

eu não sou usuário de droga nenhuma e deixei de fumar cigarro 

também. Deus deu força. Eu sempre gostei do colégio, não tenho nada 

contra, não. Nada contra as aulas, os professores eram todos legais. (E-

III). 

 

                   Neste relato, fica denunciada a falta das condições sociais que dificulta  os grupos 

de baixa renda de se manterem estudando, uma vez  que necessitam garantir suas 

sobrevivências.  Como esses sujeitos não têm nenhuma especialização, terminam em 

subempregos, na economia informal, com rendas irrisórias, trabalhando em ambientes muitas 

vezes cercados por um submundo do crime. Não estou afirmando que há existência de uma 

associação direta entre pobreza e criminalidade; no entanto, essas circunstâncias e a falta de 

outras opções provocadas pela ausência de escolaridade possivelmente facilitam a entrada no 

mundo do crime. 

              O conjunto das falas demonstra que motivações diferenciadas estimulam esses 

sujeitos, a frequentarem a escola antes do encarceramento. As razões são variadas como a de 

perceber a escola enquanto espaço de socialização, de encontro de amigos, de encontrar 

mulheres. O que me leva a refletir sobre a função real da escola na vida dessas pessoas. 

Observo, em seus relatos, que a escola também pode ser compreendida como uma chance de 

melhoria na vida profissional, uma oportunidade de fazer um curso superior, enfim, a chance 
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de um trabalho melhor.  

            O abandono da escola também ocorre por questões variadas, no entanto a razão mais 

constante parece estar associada ao ingresso no mundo do crime, isto é, o contato com as 

drogas, a “vida errada”, e outros, conforme relatado acima. Percebo que a relação estabelecida  

entre  esses sujeitos e a escola que frequentavam antes do presídio  não se apresenta intensa, 

ela parece ocorrer por razões de obrigação. A relação com os professores parece superficial - 

“todos são muito legais”, o que indica pouco envolvimento emocional com o universo escolar.  

              A escola passa a representar a obrigação, o socialmente determinado como o local 

onde o sujeito irá tornar-se alguém. No entanto, o crime se mostra mais sedutor. Na verdade, 

esses jovens não são conquistados pela escola. As promessas de um “futuro melhor” tão 

divulgadas no discurso da escola não convencem e não se concretizam nos anseios imediatistas 

próprios da sociedade de consumo da qual fazem parte. Assim, é no mudo do crime que 

buscam materializar os seus desejos, estabelecendo uma relação de poder dentro do meio em 

que estão inseridos, onde irão buscar a sua afirmação pessoal, uma vez que é na lógica 

estabelecida no interior da criminalidade que passam a se constituir enquanto pessoas, 

passando então, a “ser alguém na vida.”  

                  Sobre a questão da relação entre a evasão escolar e a entrada na vida do crime 

existe uma significativa pesquisa realizada pelo sociólogo Julio Jacobo, feita para a 

Organização dos Estados Iberos - Americanos para Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), 

neste trabalho o sociólogo conclui que: 

                                                   ...existe uma relação entre desocupação e violência na juventude, que 

pode ser explicada por uma maior vulnerabilidade dos adolescentes 

ociosos. “Qual é a ocupação que se espera do jovem, que estude ou 

trabalhe ou ambas as coisas. Que não trabalhe não é necessariamente 

ruim, pode ser bom, porque esse jovem pode ter a possibilidade de 

estudar. O problema não é que não trabalhe, mas que não trabalhe e 

[não] estude. Ai você vai encontrar a raiz do problema”, argumentou o 

sociólogo. (JACOBO, APUD BAHÉ, 2011, p. 1) 

          Em recente reportagem sobre a pesquisa do sociólogo Jacobo, evidenciou-se a opinião 

do oficial de programas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)  Mario Volpi
11

, 

que analisa a questão da falta de emprego e a criminalidade, afirmando que:  

                                                 Eu diria que o desemprego é mais uma consequência da falta de 

                                                           
11

 Citado em http://acertodecontas.blog.br/atualidades/estados-violentos-para-jovens-tm-altos-ndices-

de-desemprego-e-evaso-escolar/ 
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investimento na educação do que causa da criminalidade. Não creio 

que a oferta de emprego para adolescentes seria uma garantia de 

redução da criminalidade, agora uma oferta de ensino básico, 

fundamental e médio, consistente, baseado em valores, aprendizagens, 

conteúdos que fazem sentido para a vida, pode de fato representar uma 

oportunidade maior para o adolescente se inserir na sociedade. (VOLPI 

APUD BAHÉ, 2011, p.1) 

              Partindo da análise dos dois estudiosos citados acima, somados aos depoimentos 

colhidos dos sujeitos investigados (os presos que estudam), posso concluir que as políticas 

públicas de educação e trabalho que atendem, ou que deveriam atender aos jovens e mesmo 

aos adultos, não vêm correspondendo às expectativas dos mesmos. Educação e trabalho são 

reivindicações recorrentes entre aprisionados jovens e adultos. A falta de oportunidade, dentro 

do cárcere, para estudar e trabalhar, está presente na maioria dos depoimentos dos detentos e 

detentas que foram investigados (as). As reclamações começam na tentativa de justificar por 

que se encontram aprisionados, sendo comum a observação  - “vim para cá por falta de 

emprego lá fora, continua a faltar emprego e ocupação dentro da unidade prisional, quando 

sair daqui ninguém vai me dar emprego, nem oportunidade”. 

            Nesse sentido, destaco que as políticas públicas atuais, parecem não conseguir evitar 

que as pessoas se organizem no sentido do não envolvimento com os atos criminosos. 

Portanto, muitos terminam nas prisões, local em que não encontram programas que lhes 

possibilitem uma nova formação, e consequentemente novas oportunidades, o que culmina 

com o despreparo dessas pessoas no regresso à sociedade.  

          Agora, apresentaremos as razões que levaram os presos investigados a retomarem os 

seus estudos dentro do presídio. Nessa direção identificamos os seguintes depoimentos: 

                                                    Eu resolvi vir estudar, para aprender a ler mais e escrever mais, e ter 

minha redução de pena. Acho bom, obter mais conhecimento, né? 

Ajuda a ser outra pessoa, a esquecer mais um pouquinho os problemas 

lá de cima, do pavilhão.  Porque, além de ocupar o meu tempo, de eu tá 

lá encima me envolvendo com outras coisas erradas eu tô aqui 

ocupando o meu tempo. Aprendendo mais, tendo diálogo, conversas 

com pessoas de fora, para mim a escola aqui é tudo. (E-I) 

                                                   Aprender mais coisas, né? Como tipo: aprender mais matérias que eu 

possa tá em dúvida. Não, a minha sensação de vim pro colégio de 

manhã é pra vim estudar, né. Eu venho mais tranqüilo, mais livre e 

quando eu retorno ao pavilhão é só desgosto e...e sofrimento. (E-II)  
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                                                   Eu vim para cá, para não ficar confinado, o tempo todo na tranca
12

. E 

também, quero diminuir meu tempo aqui. Porque, quando sair daqui... 

quero conseguir trabalho e sair antes (E-III) 

                                               

Nos depoimentos relatados acima fica clara a importância que esses indivíduos dão à 

escola, importância que tem origem em vários fatores: o primeiro fator é o imaginário social 

de uma escola salvacionista, que resolverá todos os problemas, ou seja, quem optar pela escola 

terá uma melhor aceitação social. Mas, esse não é o fator de maior peso para os detentos (as) 

frequentarem a escola das unidades prisionais.  Outros fatores têm na verdade uma 

importância maior para o apenado, tais como conseguir um trabalho fora do sistema prisional 

quando do final da pena, estar fora das celas durante o período das aulas. As celas são 

superlotas e, por isso mesmo, constantemente nelas ocorrem brigas. O último a ser destacado e 

o mais presente no discurso dos presos e presas, é o interesse pela remição da pena através do 

estudo, pois, a cada12 horas de estudo o preso (a) tem direito de suprimir um dia no tempo da 

pena; com esse beneficio o fator que mais atrai os detentos para a escola, sem dúvida, é a 

remição. 

Um ponto que também chama a minha atenção é a relação que o apenado estabelece 

com o espaço escolar. É possível perceber nas falas e no cotidiano escolar nas unidades 

prisionais, como os alunos (as) vêem aquele espaço de maneira diferenciada, declaram que é 

na escola que se sentem mais respeitados, onde professores e direção os tratam como 

cidadãos, local em que têm direito ao fardamento, à merenda escolar, ao material didático e 

principalmente, à atenção de todos que fazem parte do corpo pedagógico. São estes fatores 

que ainda trazem ao detento (a), alguns lampejos de cidadania. Pois, como nos lembra 

Lourenço (2007): 

                                                    Apesar da vigilância extremada de alguns locais, a escola é vista pelos 

prisioneiros como um local diferenciado dos outros locais de 

circulação no interior dos presídios, e muitos se esforçam por encontrar 

nelas novas possibilidades de existência. (LOURENÇO, 2007, p.65). 

 

 Mas, não podemos esquecer que as referências feitas pelos alunos (as) ainda estão 

muito longe do que seria necessário para um trabalho pedagógico que traga alguma resposta 

positiva para indivíduos que procuram uma aprendizagem formal. Como observei nos 

                                                           
12

 Ficar na tranca é uma expressão comumente utilizada pelos presos,  que significa  passar o dia todo dentro 

cela. 
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trabalhos de campo, as políticas pedagógicas ainda não estão adaptadas à realidade do 

indivíduo em privação de liberdade. Pelos estudos realizados na literatura pertinente e nas 

observações nos locais da pesquisa, pude constatar que as ansiedades pedagógicas destes 

indivíduos se diferenciam dos educandos das escolas de fora das unidades prisionais, ou seja, 

das escolas do “mundo livre”, se assim puder chamar. Destaco a questão da liberdade pelo 

fato de estes indivíduos estarem confinados em uma instituição, vivendo sob regras rígidas, 

permanentes e diuturnas, onde falta a convivência com seus parentes e amigos e ainda 

conviverem com relações de poder diferentes das do mundo dito livre. Claro que isto tudo vai 

influenciar no comportamento e na forma do apenado (a) perceber o mundo. Questões como a 

visão espacial, relação pai e filho, mãe e filho, filho com os pais, as relações trabalhistas e 

tantas outras, com certeza sofrerão alterações e terão que ser levadas em conta na hora da 

elaboração de uma política pedagógica para esta população que está com seu espaço físico e 

mental limitado. Como destaca Onofre (2007) sobre o espaço de construção da identidade do 

homem aprisionado: 

                                                       O isolamento também provoca nos detentos um sentimento de 

desatualização. Isto os leva, às vezes a acreditar que a escola os 

manterá atualizados e informados em relação às mudanças que 

ocorrem no mundo externo. Além disso, produz no indivíduo a 

sensação de perdas pessoais, como explica Goffman(1974) quando 

observa que o encarcerado passa por um processo de descaracterização 

de sua identidade adquirida anteriormente nas relações com a família, 

amigos e instituições religiosas, educacionais, profissionais. Assim, 

buscar a escola para ampliar conhecimentos é uma maneira de resistir 

ao processo de perdas que a prisão submete o indivíduo. (ONOFRE, 

2007, p.21). 

Ainda esta 

              No sentido de identificar as percepções dos presos, que frequentavam a escola no 

presídio, sobre a capacidade de a escola recuperá-los, e se essa era capaz de possibilitar uma 

mudança em suas vidas levantei a seguinte questão: em que medida a escola prisional é capaz 

de ressocializar o preso? Assim, obtivemos os seguintes relatos: 

 Fica bem melhor que antes, a pessoa para dialogar com outra, a 

conversa fica melhor, no ler, estudar tudo, fazer contas, porque tem 

material para ajudar, né? E se eu não conseguir concluir tudo aqui 

dentro do presídio, eu vou terminar lá fora, porque foi um incentivo à 

escola verdadeira. Mudar... não  muda não. O sistema não muda 

ninguém aqui dentro aqui, só faz piorar ainda mais a situação. Aqui 

não tem como mudar ninguém, não. Por causa do excesso de preso 

aqui dentro, né, na cadeia. Aí fica muito conflito, tem muita confusão. 

Não tem como mudar não. Não tem trabalho aqui dentro pro preso. São 

poucos os presos que trabalham, não são muitos. Trabalha, assim...na 
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limpeza da cadeia, mas tá faltando muito emprego aqui dentro da 

cadeia.  Assim, não tem nenhum, algo, não tem nada para a pessoa se 

regenerar aqui dentro, trabalhando fazendo alguma coisa para se 

ocupar, só tem muita confusão dentro das cadeias, dos pavilhão que 

são muito apertados. A escola não vai me ajudar em nada, né. O 

sistema prisional não, ainda não, deveria botar a maioria para trabalhar. 

É pouco trabalhando aí, é pouco mesmo e não tem condições não. O 

tempo que passei aqui só levei prejuízo, agora quando sair para fora 

vou retornar o que eu era, né? De novo, né? (E-I) 

 

                  No relato acima é possível identificar os entraves que a população carcerária 

enfrenta para conseguir ocupações que lhes tragam algo positivo. A procura pelo trabalho é 

apontada nesse depoimento como sendo o principal fator de mudança do indivíduo, colocando 

problemas já bem conhecidos de todos, como: superlotação, as confusões internas como 

elementos que impedem qualquer transformação almejada pela sociedade. Com todas as 

dificuldades relatadas, é evidente a aposta na educação para a melhoria de vida, dentro ou fora 

das grades. 

           Nessa direção, o depoimento abaixo deixa evidente a importância que o encarcerado 

atribui às escolas prisionais como uma saída para reduzir as tensões vivenciadas no presídio, 

diminuir os pensamentos negativos e por fim, ser a esperança de mudança de vida ao sair da 

prisão. 

Na cadeia é só muita confusão, matar, só coisa errada, melhor mesmo é 

a pessoa tá estudando, mesmo que pelo menos, né, modifica a mente da 

pessoa. A pessoa já não vai tá pensando em maldade, quando sair daqui 

também, né.Muitos presos aí só pensam em matar quando sair daqui, 

só pensam em fazer o mal lá fora, né, e a pessoa estudando, né, já é um 

nível a mais que a pessoa tem, ter uma esperança de quando sair daqui 

conseguir um emprego lá fora, né. De criar ... se dedicar à família da 

pessoa, os filhos, né. (E-II) 

 

               Para o encarcerado, acreditar em algo dentro do sistema prisional representa muitas 

vezes o combustível que os mantém vivos, e neste caso estudar passa a ser um destes 

combustíveis, representados pela confiança na escola, na crença de que os bancos escolares 

lhes trarão dias melhores, ou seja, um trabalho e uma vida digna.  

             É significativa a importância que os encarcerados atribuem à profissionalização como 

garantia de nova chance de vida fora do presídio, sendo a ampliação da oferta de  cursos 

profissionalizantes  responsável por novas oportunidades, como identificado no relato abaixo: 
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O que eu queria que melhorasse, o sistema botasse mais uns cursos 

profissionalizantes, aqui dentro, pra gente sair formado e recebesse um 

diploma pra quando chegar lá fora poder mais se colocar mais junto a 

sociedade, porque se a gente ficar aqui não tiver um curso 

profissionalizante, ou seja, estudando, eu vou terminar meus estudos, 

mas o que adianta ter estudado terminado os estudos e não saber 

nenhuma profissão? (E-III). 

 

         Associar o trabalho à educação é uma das questões mais importantes para uma possível 

ação ressocializadora, unir o aprendizado de uma profissão à educação formal, possibilitando 

aos indivíduos encarcerados a chance de saírem dos presídios com uma profissão, permitindo 

aos aprisionados  a construção de alguma autonomia através de um trabalho que os sustente, 

somado a uma educação formal que os instrumentalize para o entendimento dos códigos 

pertinentes a nossa sociedade, questões fundamentais para o ser cidadão.  

         O desejo da obtenção de garantias próprias da cidadania são, também, identificadas  em 

outras falas, como a que se segue: 

                                                   Muitos aqui querem ser um pai de família, muitos querem uma melhora 

no dia-a-dia. Mas também, tem muitos que não estão nem aí prá nada, 

muitos que também não têm família, muitos que estão sem objetivo de 

vida, e essas pessoas que estão sem objetivos, não têm família, não 

tem...não tão nem aí, os pensamentos deles são somente drogas, passa 

por cima dos outros, só humilhar, só... não pensam uma vida melhor, e 

essas pessoas aí que acabem atrasando os lados de pessoas que querem 

alguma coisa. Mudar, só a escola, os outros eu não acredito, não. Não 

tem como mudar ninguém não, o sistema carcerário de Pernambuco, só 

a escola mesmo. O castelo do preso é só aqui, sair pior. A escola, não 

essa se aprende muita coisa, né. (IV) 

 

                É visível a preocupação dos apenados com sua formação, o valor que é dado à escola 

está relacionado à reconstrução de suas vidas fora da prisão.  A certeza de que o sistema 

prisional não lhes trará novas oportunidades de recomeçarem a partir de outras perspectivas, 

leva-os a buscar na escola a sua última esperança de uma volta digna para ao mundo que 

deixaram lá fora. A busca desta dignidade está pautada no desejo de ser autônomo, poder 

sustentar-se e sustentar os seus. Por isso é enfática, entre eles, a reivindicação por uma 

formação profissional associada ao ensino formal. É ciente entre os presos que o importante, 

no mundo de fora das grades, é o ter, e não o ser, por isso o trabalho lhe trará dignidade, pois 

ele passara a ser um consumidor em potencial, tendo a partir daí o respeito do mercado. Esse 

mesmo mercado que produziu os desejos de consumo, que possivelmente os tenham levado às 
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grades. 

         Nesse sentido, Brayner (2010) destaca: 

                                                  E isso porque, talvez, a opressão já não se exerça exclusivamente de 

forma como as concepções modernas - aqui compreendido o próprio 

Paulo Freire – a entenderam. Se a idéia de “libertação” (e, portanto, de 

“opressão” ) tocava essencialmente a consciência, parece que agora ela 

visa a algo mais profundo, mais inconstante e errático: o desejo! Numa 

imagem grosseira, diria que saímos da fábrica (símbolo do 

capitalismo, do sacrifício do trabalho e da produção) para  o shopping 

Center (símbolo da pós-modernidade, do consumismo, da aparência e 

do prazer fugaz). O que corresponde exatamente a transição de uma 

ética do dever para uma ética do prazer e da felicidade individual-a-

qualquer-custo, onde o desejo é estimulado/satisfeito/frustrado!Eis 

aqui a economia política da nova opressão: a produção sistemática da 

frustração contínua,“inveja do tênis”, se me permitem a referência 

jocosa a Freud.. (BRAYNER, 2010, p.35). 

 

       Nas palavras de Brayner, o desejo é uma das questões basais das sociedades ocidentais 

modernas. Os grupos sociais, sejam eles quais forem, são movidos pela vontade de ter aquilo 

que é determinado pelo mercado. Hoje temos o mercado dizendo o que devemos vestir, calçar, 

comer, assistir, ler, acreditar, enfim, ser o que o mercado quer que sejamos. Com isso a moral 

e os valores mudam, e tudo passa a ser válido para a garantia do ter. Assim, muitos jovens vão 

buscar a dita felicidade a qualquer custo, quando o momento determinar que ela está. A 

questão é que em pouco tempo ela pode ter se deslocado de lugar. 

5.3 Relações pedagógicas no cárcere: a Escola Joel Pontes- Presídio 

Professor Anibal Bruno 

              Iniciei a minha investigação na Escola Joel Pontes, que está localizada no Presídio 

Professor Aníbal Bruno; nela, através da observação de campo e das entrevistas, busquei 

compreender como se desenvolvem as relações educacionais no seu interior: professores - 

presos - segurança - busquei em suas falas, desvelar o universo pedagógico dos encarcerados 

apresentando, também os depoimentos dos presos que não estudam, uma vez que a minha 

percepção de  -  universo pedagógico - , envolve  também os demais espaços que compõem o 

sistema penitenciário.  Assim, inicialmente apresentarei os depoimentos dos aprisionados, para 

em seguida dar voz aos professores. Com relação, às entrevistas com pessoas que atuam na 

segurança dos presídios, destaco que a resistência é maior do que nos demais seguimentos, 

pois as possíveis represálias advindas dos seus superiores dificultaram o acesso aos 
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depoimentos. Portanto, é a partir do olhar dos outros sujeitos que compõem a escola na prisão, 

isto é, professores e presos entrevistados, que identifiquei o lugar pedagógico que ocupa a 

segurança prisional no processo educacional. Assim, inicio com o relato dos reeducandos 

sobre esse universo pedagógico que na minha concepção envolve todo o sistema carcerário. 

                                                     Os professores aqui são muito legais. A direção da escola também, 

como uma família de detentos aqui que estuda. Aqui eles tratam a 

escola como uma escola normal. Não tem nada a ver com a cadeia, 

aqui o ensino é muito bom, eles sempre tratam a gente muito legal. 

Porque a gente tem tratamento como aluno aqui dentro da escola. 

Quando a gente sai da escola e vai para o pavilhão, a gente já sabe que 

tá dentro do sistema de novo, na cadeia. Mesmo a escola sendo dentro 

da cadeia, mas quando a gente chega na escola é como se tivesse lá 

fora, sem tá dentro do sistema penitenciário. Você pode ver que a 

sociedade só diz não, tem que pagar, pagar, pagar, mas ninguém se 

interessa. E, até o colégio aqui foi incentivo de gente que nem do 

próprio sistema é, foi gente de fora que trouxe esse colégio pra aqui pra 

dentro, porque se dependesse mesmo do presídio, da direção, da 

justiça, não tinha não. Eu acho que eles acham que o direito do preso é 

pão e água e muita tranca. (E-I). 

 

                 Na concepção pessoal do apenado sobre a escola do presídio, segundo o depoimento 

acima, o prisioneiro se sente amparado, respeitado e seguro.  A escola é identificada como o 

espaço de expressão da cidadania, local em que os professores os respeitam, trazem-lhes 

aprendizado e oportunidades para sonharem com uma nova vida. É significativo nesta fala a 

distinção que o apenado faz do mundo dentro da escola, e do mundo fora dela, ou seja, o 

sistema prisional. É manifesto o sentimento do aluno preso quando ele se refere à saída da 

escola, e à volta para o pavilhão ao afirmar que “a gente sai da escola e vai para o pavilhão, a 

gente já sabe que tá dentro do sistema de novo, na cadeia”. Sendo bastante esclarecedora a 

dicotomia entre a escola e o sistema de segurança. 

               Outro depoimento que corrobora com a visão positiva dos aprisionados sobre a 

escola é a que identificamos no relato do educando E-II apresentada abaixo. 

                                                   A professora é uma pessoa que sabe conversar, ensina direitinho, abre 

mais a mente de nós. O professor M. é uma pessoa legal, também, não 

tenho nada contra eles, não, de mal, não. Tem tudo de material a 

caderno e água. Tem vez que o pavilhão não solta, a polícia não solta 

nós pra vim pró colégio, aí a gente fica trancado, não vem estudar, fica 

preso. Gosto da escola, por isso eu venho, freqüento. Eu tive umas 

faltas, mas porque eu tive uns probleminhas e eu passei um mês sem 

vir ao colégio, por problema pessoal. (E-II) 
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               A unidade escolar, através de seus professores, parece construir uma relação de 

confiança e de segurança dentro de seu ambiente, justificando o sentimento positivo que o 

preso possui em relação à escola, questão identificada em outros depoimentos como relatado 

anteriormente.  

             Mesmo que o sistema não incentive o apenado a frequentar a escola prisional, entre os 

próprios encarcerados existe uma visão positiva sobre aquele que estuda. Como identificado 

no relato que se segue:  

                                                   Se não for da força de vontade da pessoa, o sistema aqui dentro não 

ajuda em nada. Os colegas vêem a pessoa que estuda como quer se 

ressocializar, né, melhorar. O respeito vem de cada um. Eu mesmo 

procuro por onde não fazer nada de errado, vou e volto pro colégio 

tudo de novo.No pavilhão, Se depender do chaveiro do pavilhão, 

mesmo porque eu sou f., ele apóia quem estuda.No pavilhão mesmo 

que eu moro, o chaveiro é nenhum,  Tem pavilhão que é organizado 

feito lá mesmo, lá mesmo não tem chaveiro, lá todo mundo é chaveiro, 

a gente se reune dá uma idéia, ver por onde é mais fácil e faz. Não 

precisa ter chaveiro não Como é esse negócio, aí...,Mas de outros 

pavilhões, não sou de acordo não tem muitos que se acham como se 

fosse polícia. Eu vim agora do isolamento, passei seis meses isolado, 

porque o chaveiro tomou meu barraco,  eu era o mesário lá, quis me 

desmoralizar, tomou meu barraco esfaqueei ele, passei seis meses 

isolado. Como é que um preso quer ser mais que os outros presos. 

Compra pedágio, compra tudo, se o cara sair, cota prá televisão, tudo 

tem cota. Muitos aqui trabalham para a polícia, aí cada polícia tem que 

ter um espião no pavilhão. Eu mesmo quando era mesário, tava por 

dentro disso aí, eu tinha os telefones deles, o que acontecia eu pegava o 

telefone e falava com o diretor, falava com o chefe de segurança. Eu 

trabalhava junto com eles, eu era mesário de pavilhão. (E-III). 

 

                  Identifico nesse relato, que a estrutura de segurança interfere na formação do 

prisioneiro, principalmente quando incentiva a delação, quando dá poderes ilegais a presos que 

passam a ser seus olhos e ouvidos. O aparelho de segurança passa a ser conivente com muitas 

arbitrariedades cometidas por esses presos que parecem obedecer ao que a polícia manda, 

criando uma visão entre seus pares de que os direitos entre os presos não são iguais, existem os 

que estão com a polícia e por isso podem tudo, e os que não estão neste meio e que não podem 

nada. 

                Nesse sentido, o depoimento de E-IV, registrado a seguir, demonstra o 

descompromisso da segurança com o processo ressocializador  dos reenducandos:   

                                                     Essa semana mesmo, a gente teve que sair pelo buraco do portão, 
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porque trocou de guarda a guarda não sabia, a gente pediu para abrir o 

portão, ela disse que não ia abrir, que não tinha obrigação de abrir. A 

gente saiu pelo buraco para estudar. Teve que a diretora ligar para o 

capitão para ele liberar a gente. Tem guarda que prejudica, diz que não 

tem obrigação de soltar aluno de colégio nenhum (E-IV).  

 

                 Os relatos dos reeducandos expostos acima demonstram a compreensão que eles 

têm da escola dentro do sistema prisional, ficando evidente que a importância que é dada ao 

espaço escolar está relacionada ao tratamento que eles recebem dentro da escola por parte dos 

professores e diretores. Fica fácil identificar nas falas a distinção que os detentos fazem da 

realidade da escola com a realidade de fora dela, seja no espaço do pavilhão, quando eles se 

relacionam com os outros presos, seja em outros espaços, quando a relação passa a ser com a 

segurança (diretor da unidade prisional, chefe da segurança, agentes penitenciários, policiais 

militares e civis). Pude observar in loco tanto nestas falas, quanto em seus olhares, que o 

espaço da escola é o local onde se sentem mais respeitados e ouvidos, mesmo que esta escola 

esteja longe de ser o espaço pedagógico que atenda os seus alunos de forma adequada, dando 

aos mesmos a possibilidade de uma aprendizagem de conteúdos estabelecidos pelos 

organismos competentes da educação. Isso porque ainda não foi implementada, nas prisões, 

uma política educacional voltada para o indivíduo em privação de liberdade. Os anseios dos 

apenados (as) para construir um conhecimento formal são explícitos, porém as políticas 

pedagógicas adotadas pela Secretária de Educação do Estado de Pernambuco com o aval da 

Secretaria de Ressocialização não têm demonstrado a devida preocupação com as práticas 

pedagógicas desenvolvidas dentro das salas de aulas das escolas das prisões. Observei 

encontros de formação para professores das escolas do sistema prisional, e depois tive 

oportunidade de ver a prática de alguns professores em sala de aula. O que concluí foi que as 

formações não agradavam, nem atendiam às expectativas do público interessado, no caso, 

professores e diretores. A observação em sala de aula mostrou-me que a pedagogia aplicada 

aos alunos (as) presos é a mesma adotada nas escolas fora dos muros da prisão.  

         Para compreender a percepção dos presos que não estudam sobre o universo prisional e 

as razões que os levam a não frequentarem a escola do presídio, mesmo sabendo, como visto 

nos relatos dos estudantes encarcerados, que a escola representa para alguns, um momento 

livre do pavilhão, perguntamos a esses sujeitos em que medida a prisão era capaz de 

ressocializar o encarcerado.  Assim, obtivemos os seguintes relatos: 

                                                      Eu não estudo, trabalho, antes eu estudava. A escola não influencia no 
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crime, são as más influências dos amigos, depois quando a gente chega 

aqui começa a pensar... A escola ajuda a ocupar a mente, reduz a pena. 

Só em sair do pavilhão, vir para a escola é como vir pra rua. 

Ultimamente os que estudam também cometem crimes. No pavilhão L 

tem até advogado, muitos policiais também estão cometendo crimes, 

existem sete policiais militares presos no A e B, por homicídio.. Eu 

acho errado preso mandar em preso, preso bater em preso, nem a 

polícia pode bater. O preso é refém do medo. O agente penitenciário 

bate. Aqui, são mais conhecidos os que trabalham, os que estudam são 

melhor tratados dentro da escola (C-I). 

 

                  Na expressão “o preso é refém do medo” identifico objetivamente  o cotidiano dos 

apenados dentro das unidades carcerárias. Esse medo parece ser produzido por um sistema 

carcerário falido, onde presos assumem funções da segurança, mandando e desmandando com 

a conivência dos policiais.  Medos que advêm da falta de garantia da integridade física do 

preso e  da ausência de tranquilidade para pagar a sua dívida com a sociedade da forma que 

acredita ser  justa. A maneira como os apenados visualizam a escola prisional é bastante 

significativa, pois até os presos que não estudam, enxergam a escola como um local onde são 

respeitados e que podem alimentar alguma esperança de melhoras de vida, apesar de não 

acreditarem que a formação escolar seja uma prevenção contra o crime. Mesmo que o 

encarcerado conceitue positivamente a escola, fica evidente, em seu depoimento a prioridade 

que o trabalho possui em sua vida. 

          Nesse sentido, outros depoimentos demonstram que a atividade laboral é prioridade para 

os aprisionados, sendo apontado por eles como elemento de garantia de respeito no espaço 

prisional. 

                                                 Não estudo, falta tempo, trabalho muito. Antes, eu gostava dos 

professores e dos colegas, gostava de tudo. Tem preso aqui, que chega 

sem saber ler e sai lendo e aí arranja emprego. Aqui, o preso que 

trabalha é mais respeitado, até pela polícia. Falta respeito com o preso, 

o preso apanha, tem preso que se junta com a polícia para bater em 

outros presos. Só fora do pavilhão vai melhorar tudo. (C-II). 

                                                   É que trabalho, aqui é melhor, me sinto melhor. (C-III) 

  

                 Ao analisar os depoimentos relatados pelos detentos que não estudam foi possível 

perceber que mesmo tendo uma experiência escolar anterior sem aparentes problemas, este 

experimento não os estimulou a retomarem seus estudos nas escolas dos presídios. A descrença 

na educação é muitas vezes trazida de fora do sistema, desestímulo construído ainda nas salas 
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de aula de suas comunidades.  A educação não ajudou a maioria a se colocar no mercado de 

trabalho. Junta-se a isso  a falta de vagas oferecidas nas escolas  do sistema prisional, a 

desvalorização dos profissionais da área pedagógica, a estrutura precária das escolas, que  na 

verdade são espaços improvisados ou, pior ainda,  presídios novos que constroem as escolas 

em forma de pavilhão. O que deixa claro o total descompromisso com o direito dos 

encarcerados à formação escolar. Essa realidade favorece ainda o desejo pelas oportunidades 

de trabalho dentro dos presídios; evidentemente  que a remuneração recebida pelo trabalho tem 

peso significativo, mas não podemos desconsiderar os problemas apontados acima. 

5.3.1 Os docentes da Escola Joel Pontes: Presídio Prof.º Aníbal Bruno. 

                 Com relação aos docentes investigados,  que atuam na escola do presídio Professor 

Aníbal Bruno, percebi o envolvimento desses sujeitos expressos nas suas práticas 

profissionais, nas razões que os motivaram a escolher a escola prisional como local para 

atuarem enquanto docentes, nas dificuldades enfrentadas no cotidiano das escolas da prisão e 

no sentido que atribuem à educação como ação ressocializadora.  Quanto à escolha da escola 

prisional como local de trabalho, os professores (as) afirmam: 

                                                     Há muitos anos, eu queria vir para aqui, mas minha família não queria 

que eu viesse. Então, eu me aposentei do estado e vim como revertida 

para aqui. O trabalho é muito satisfatório porque as condições de 

trabalhar pelo menos em uma turma, a quantidade que for de aluno de 

uma turma não importa. (P. I). 

                                              Sinceramente, eu não conhecia... foi por acaso.Eu estava em uma 

escola e ela iria ser reformada, aí disseram procura trabalhar numa 

escola do presídio que lá tem difícil acesso, só que não seria aqui, seria 

na Barreto Campelo, onde o difícil acesso é bem alto, financeiramente, 

né. Pensei que aqui também fosse, visto que é perto da minha casa, aí 

eu vim para cá. Eu iria ficar no banco de espera da GRE, porque não 

havia escola para mim, foi quando eu fiquei, visitei a escola. A 

princípio achei muito diferente, mas depois eu vi dá necessidade e do 

respeito e atenção que têm conosco, aí eu fiquei e se soubesse que era 

tão bom eu teria vindo logo quando comecei a minha carreira. (p.II). 

 

                  Nestas falas pude verificar que os professores antes de estabelecerem os seus 

primeiros contatos com as escolas das unidades prisionais, carregam consigo os mesmos 

preconceitos que a população em geral possui. A decisão da permanência desses professores 

nas escolas prisionais está ligada à falta de opção, ou a vantagens financeiras, ou mesmo como 

ação de caridade. Isto pode ser compreendido pelo fato de não existir, por parte desses 

sujeitos, uma compreensão maior sobre o que seja um trabalho pedagógico  direcionado a  
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pessoas em privação de liberdade. Nesse sentido, vale destacar que a formação continuada 

desses profissionais não contribui para a melhoria das questões pedagógicas que envolvem um 

público diferenciado como os estudantes aprisionados 

           Podem os fatores relacionados acima explicarem o receio inicial dos docentes em 

atuarem nessas escolas.  No entanto, verificamos nos relatos dos (das) professores (as) que 

depois de iniciado o trabalho nas escolas do cárcere é recorrente, em todos os depoimentos, a 

satisfação com a relação interpessoal com os alunos.   

              É importante também evidenciar que não encontramos esta reflexão na academia, 

onde futuros professores deveriam ser preparados para pensar também uma educação 

adequada às pessoas que estão presas, afastadas do convívio social e, portanto, faltando-lhes 

algumas noções próprias da aprendizagem, que foram perdidas através do tempo vivido dentro 

dos muros da prisão. Alguns desses elementos são, por exemplo, a perda da noção de espaço, 

de direção, de relações familiares e tantas outras que servem de base para o processo ensino-

aprendizagem.  

                Por outro lado, embora não haja uma proposta pedagógica construída coletivamente 

e direcionada exclusivamente a esse público, constatamos algumas iniciativas pedagógicas 

individuais no sentido de restabelecimento do significado das relações familiares dos presos. 

Como identificado no relato de um reeducando ao destacar: 

 

 A escola faz atividades sobre a família, ajuda a gente a dar mais valor 

à família, da hora que a gente tá estudando, segunda, terça, sempre, 

sempre se fala em família dentro da sala de aula. Meu filho, minha 

mãe, tal.... Faz uma palestra, o que você acha da família, desenhe a sua 

família, aí passa uma matéria na televisão. (E-III).  

 

         Isso demonstra uma sensibilidade do professor sobre a importância de levantar o vínculo 

do preso com o mundo externo ao presídio, sendo a família o caminho encontrado pelo 

docente, questão também estimulada pela LEP e pelas Diretrizes Nacionais para Educação em 

Prisões. 

                    Mesmo evidenciando a ausência de um modelo pedagógico adequado que oriente 

os (as) professores (as) nas suas ações, devo destacar que a proposta pedagógica, ao ser 

construída, também revela sua intenção e capacidade de agregar o conjunto de pessoas que 

deveriam estar envolvidas com o processo pedagógico dentro de um sistema prisional. Nessa 

direção, a professora Heleusa Figueira Câmara aponta: 
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                                                  A proposta de educação para prisioneiros implica lembrar que, apesar 

do direito à expressão, há grande preocupação em pensar o que se quer 

dizer, achar alguém que saiba ouvir e procurar tornar as palavras 

compreensíveis... Somente quando as pessoas aprendem a conversar 

elas começam a ser iguais. (CÂMARA, 2008, p.87)  

 

        No entanto, não é a realidade encontrada na estrutura da educação prisional, pois o 

modelo de proposta pedagógica que deve ser institucionalmente seguido pelos professores dos 

presídios é construído para toda a rede de ensino público do Estado, revelando uma proposta 

que atende aos jovens e adultos de uma maneira unificada, sem considerar a realidade 

específica dos estudantes aprisionados. 

              Quanto às dificuldades enfrentadas pelos professores no seu cotidiano de trabalho 

dentro do presídio obtive os seguintes depoimentos: 

                                                 Até hoje eu não tive nenhuma dificuldade, tendo em vista que muita 

gente diz: - Como é que você... Os alunos não querem nada, só querem 

beber, dormir e se drogar? Não é assim, em três meses eu alfabetizo, 

sempre foi assim. Nos doze anos que estou aqui, alfabetizo turmas em 

três meses, ele lê, ele escreve, ele faz tudo. Quando eu vim pra cá, 

tinha uma diretora que me perguntou se ela poderia assistir a minha 

aula, e eu respondi que sim, ela assistiu a minhas aulas e no final e 

perguntou se eu precisava de alguma ajuda para dar aula aos presos, eu 

disse que sim. Ela passou trinta dias acompanhando as minhas aulas. 

Eu não tinha experiência, trabalhava em escolas fora, então esta 

mulher foi uma bênção em minha vida, e até hoje, pelo método que ela 

me guiou, me dirigiu, eu aplico. A Secretaria de Ressocialização sabe 

menos que a gente que vive aqui, eles falam muito e a gente é quem 

age, porque se não for a sua capacidade, se não for a sua dedicação...a 

ressocialização, a Susipe, a Seres, o que ele vêm fazer aqui? Nada, 

nem visita para perguntar: “professora : hoje eu vou assistir a sua aula, 

se a senhora fez alguma coisa, eu vou lhe orientar”. Nunca ocorreu isto 

nestes anos que estou aqui, o apoio é só da direção da escola. Aqui é 

diferente, eles procuram chorar no ombro da gente e me abraçam, 

entendeu? Muita gente diz: “ tá vendo que eu não quero preso me 

abraçando, mas um preso é igual a um professor, é igual a você, se 

você me dá um aperto de mão, me dá um abraço, por que o preso não 

pode fazer isso ? Por isso eles me amam tanto.(P-I) 

             Nesse relato, dois pontos chamaram a minha atenção, o primeiro foi a pouca atenção 

que os órgãos competentes dão aos professores no tocante às questões pedagógicas. Fica 

visível a angústia dos professores na busca por orientações pedagógicas para realizar um 

trabalho competente junto a um público que vive em condições diferenciadas. Pude constatar 

que esta falta de orientação se deve em grande parte, à ausência de pessoas especializadas com 

o tema. O mais grave é que estas secretarias não têm procurado soluções para esse problema, 
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como por exemplo, incentivar o estudo e a pesquisa na área de educação em prisões. O 

segundo ponto, que considero estar relacionado ao primeiro, uma vez que a falta de uma 

orientação direcionada aos agentes orientadores da formação escolar não é suficiente, é que os 

professores buscam soluções próprias, estabelecendo relações pessoais e sentimentais com os 

detentos como uma saída para direcionarem as suas práticas pedagógicas. Não sou contrário a 

que essas relações se estabeleçam, mas são insuficientes para garantirem o aprendizado que se 

espera. 

               Em outras falas pude identificar as dificuldades dos docentes com relação às variadas 

questões que envolvem a vida do aprisionado na cadeia e que repercutem diretamente na 

conduta do apenado dentro da escola prisional. 

                                                     Todos os dias eu venho trabalhar aqui. Eu digo: meus Deus,  me dê 

sabedoria para trabalhar, porque é difícil trabalhar aqui, no sentido de 

que chega um que tomou chirribirra deita ali na banca, e o que você 

vai fazer com ele? (P-I). 

             Há também, uma preocupação dos professores com a falta de material pedagógico e a 

ausência de uma boa estrutura física das escolas prisionais. Dificuldades que segundo o relato 

abaixo, é um indicativo de que a escola não é prioridade para o sistema  

                                                  Se tivesse mais material, dessem mais condições para trabalharmos, 

como também mais conforto, pois aqui não é uma cadeia, é uma 

escola. Como crítica, eu acho que se os alunos tivessem mais chances 

de frequentar a escola e não se colocar muito empecilho, que a escola 

fosse prioridade aqui dentro do sistema, seria meu sonho, não 

desmerecendo os outros setores, como assistência social, ambulatório, 

enfermeira. (P-II). 

 

             Ao que parece, pedagogicamente os professores estão entregues à “providência divina, 

à vontade de Deus Pai”. Enquanto a providência divina não se manifesta, é notória a falta de 

orientação das instâncias competentes, SERES e Sec. de Educação do Estado no sentido de 

construir uma proposta e uma prática pedagógica que venha atender professores (as) e alunos 

(as) do sistema carcerário, trazendo para as escolas do cárcere caminhos para prática de um 

ensinar competente, que não só informe, mas que também forme e transforme. Nesse sentido, 

Gomes (s/d)  destaca: 

 

                                                   Trabalho com a idéia de que necessitamos de pesquisas que contribuam 

para a efetivação e a função real do educador no Sistema Prisional, e 

que possibilitem uma melhor condição para o desenvolvimento 
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educacional do detento e na formação do profissional da educação 

prisional. É preciso subsidiar propostas de intervenção educativa no 

Sistema Prisional, investigando o sentido do papel da escola para o 

cidadão sentenciado, principalmente quando este, na condição de 

egresso, retorna a sociedade sem uma mínima formação educacional e, 

conseqüentemente, encontrão dificuldades em reinserir-se na sociedade 

e no mercado de trabalho. (GOMES, s/d p.05). 

 

 

               Os poderes competentes não podem abandonar e negligenciar uma população que em 

geral já sofre desta moléstia desde que vieram ao mundo. Não é possível professores 

continuarem achando que a piedade, e não a competência pedagógica vai resolver os 

problemas da formação deste público específico. Assim, sensibilizado com a situação, o 

Seminário Nacional Pela Educação nas Prisões
13

,em seu item “B” que versa sobre a formação 

e valorização dos profissionais envolvidos na oferta de educação para presos, propôs as 

seguintes práticas:  

 

                                                       Nº 22 - Ao ingressar no cotidiano do sistema prisional, o professor 

passe por um processo formação, promovido pela responsável pela 

Administração Penitenciária em parceria com a da Educação, no qual a 

educação nas prisões seja tematizada segundo os marcos da política 

penitenciária nacional. (UNESCO, 2006, p.39) 

                                                       Nº 23 – A formação continuada dos profissionais que atuam no 

sistema penitenciário ocorra de maneira integrada, envolvendo 

diferentes áreas, como trabalho, saúde, educação, esportes cultura, 

segurança, assistência psicossocial e demais áreas de interesse, de 

modo a contribuir para a melhor compreensão do tratamento penal e 

aprimoramento das diferentes funções de cada segmento. (UNESCO, 

2006, p.39). 

 

                                                    Nº 24 – No âmbito de seus projetos político-pedagógicos, as escolas de 

formação de profissionais penitenciários atuem de forma integrada e 

coordenada para formação continuada de todos os profissionais 

envolvidos e aprimoramento nas condições de oferta da educação no 

sistema penitenciário. (UNESCO, 2006, p.39). 

 

                    Os profissionais da educação que se disponibilizam a fazer um trabalho 

pedagógico dentro de instituições carcerárias devem ter uma prévia formação da realidade do 

sistema prisional, onde ele se aproprie das leis que regem este sistema, e principalmente 

conheça a cultura das populações que vivem privadas de liberdade. O mundo singular desses 

grupos aprisionados tem uma maneira particular de restabelecer suas formas de convivências 

(GOFFMAN, 2008). Só com um conhecimento razoável do mundo das prisões, o educador 

                                                           
13

 Evento promovido pela UNESCO em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça do 

Brasil e o Japão. 
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poderá formular projetos pedagógicos que venham trazer os resultados almejados tanto pela 

sociedade quanto pelos próprios presos e presas. 

           Com relação ao sentido que os professores investigados atribuem à educação como ação 

ressocializadora, obtive os seguintes relatos: 

                                                    O que acho fundamental para a educação nos presídios é o amor por 

eles, é o carinho porque quando a gente fala em amor, atenção, 

entendeu, porque tudo isso é importante para que haja uma 

ressocialização deles. Agora, se o aluno faz bobagem e sacodem para o 

castigo, então, o que a gente tá fazendo? Nada, o trabalho é todo em 

vão.  Olhe, eu não dou muita importância para o que as pessoas falam, 

eu sou mais eu, eu valorizo as coisas que faço, a partir do momento 

que escolhi vir para aqui é porque eu tinha um objetivo, tinha não, 

tenho. Por menos que ele seja aproveitado. È uma coisa tão 

importante, um parente, poderia ser meu filho que estivesse aqui, 

poderia se rum sobrinho, um neto, um irmão. Há umas semanas atrás 

eu tive uma decepção muito grande , chorei, fiquei três dias com dor 

de cabeça. Um aluno nosso aqui da minha sala e outro da sala de outro 

professor, eles roubaram três cadernos, então os policiais vieram aqui, 

arrastaram, empurraram na parede, levaram pra o castigo e ainda 

apanharam.  Aí eu disse: por favor, eles já pediram desculpa, eles já 

devolveram o material. Eu sei que eles, antes já vinham roubando 

livros, roubando o que pudesse na escola, mas o que você me diz se 

isso é ressocializar? Se ele já vem para na escola para se livrar de 

alguma coisa ruim e chega aqui, ele rouba? Qual era a escola era que 

deveria resolver o problema, era ou não era? Eu pedi chorando e o 

policial não me ouviu. Nisso, outro preso que veio com o policial, 

disse: “é melhor a senhora ficar na da senhora, viu professora”? Foi 

isso que eu ouvi de um preso, não foi nem de policial, quer dizer, 

como é que a gente trabalha para haver uma ressocialização e vêem as 

pessoas... Agora, se um aluno da gente faz alguma coisa lá fora e vai 

preso, eu não tenho o direito de chegar lá e dizer: olhe mas, meu aluno 

é  um bom aluno, hoje vai ter uma prova, uma entrevista, vai ter isso, 

eu queria que ele fosse para a sala de aula, a gente não tem esse 

direito. Mas, o policial tem o direito de arrastar o aluno da gente. 

Como é que a gente se sente? Péssima, a moral lá embaixo, a 

dignidade de professora fica lá embaixo por conta disso. (P-I) 

                       O relato de P-I,  descreve de maneira contudente como a segurança vê e trata a 

educação nas unidades prisionais. A proposta ressocializadora é ignorada claramente diante da 

atitude de policiais que acreditam que aqueles indivíduos que estão ali aprisionados são 

cidadãos de segunda categoria, e, portanto, devem ser “corrigidos” através do castigo; a escola 

é um “privilégio”, uma ocupação, e os professores são “intrusos” sem muita importância no 

processo de castigar aquela “escória” social. 

                     Outros professores crêem que, apesar de tudo, o espaço escolar é capaz de 

ressocializar, que existe um elemento pessoal para a recuperação do apenado. Acredito que o 
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interesse dos encarcerados seja importante para ocorrerem as mudanças que são propostas pela 

sociedade. Por outro lado, não vejo onde estes indivíduos poderão buscar estímulos vivendo 

uma realidade tão avessa ao que  é proposto como mudanças para as suas vidas, realidade esta 

já relatada por diversos autores. Conforme o depoimento exposto abaixo: 

                                                     Quando o preso quer, ele pode ser ressocializado, porque eu conheço 

alguns, pelo pouco tempo que estou aqui, que lá fora foram trabalhar. 

Tem um que é recepcionista de hotel, está lá desde que saiu daqui, 

outros trabalham como ambulantes, um até bem próximo aqui do 

Aníbal Bruno, esse passou aqui muito tempo. Outros, infelizmente, 

não. Quando eles querem, eles conseguem. (P-II) 

 

          De maneira geral, em seus depoimentos, os professores colocam-se favoravelmente à 

educação como caminho para a ressocialização do apenado, acreditando que a escola é o 

grande veículo da reintegração social do preso (a). Esta crença, aparentemente, está construída 

dentro de uma lógica de educação salvacionista, em que a boa vontade e o sacerdócio dos 

professores poderão amparar aquelas “almas perdidas”. Nesses relatos, também fica evidente o 

poder da segurança sobre a pretensa autonomia da escola, pois, os problemas que poderiam ser 

resolvidos no âmbito escolar sofrem a interferência autoritária de soldados e presos que estão 

mancomunados com policiais e que se mostram com maior autoridade do que os professores. 

Por outro lado, identifico nessas falas, que os docentes têm uma dedicação especial a essa 

comunidade, demonstrando  um especial interesse para que a educação atinja os objetivos por 

eles propostos. 

 No entanto, percebo que falta aos professores um apoio das secretarias de ressocializaçao e 

educação, pois mesmo com todo o aparato pedagógico que estas secretarias disponibilizam, 

não conseguem atingir mais profundamente a prática dos professores que atuam nas escolas do 

cárcere.  

            O Relatório Nacional para o Direito Humano à Educação se refere a esta questão da 

seguinte forma:  

 

 
                                                  As professoras informaram que não receberam orientação de como 

atuar no sistema prisional (a única orientação que receberam foi a de 

como utilizar o recurso das telecurso da Fundação Roberto Marinho 

para as turmas de 5ª série ao Ensino Médio). E que há qualquer 

orientação da Secretaria de Educação para a construção do 

planejamento pedagógico nas unidades prisionais. As professoras e 

diretora se reúnem uma vez ao mês para avaliação e planejamento do 

trabalho. (CARREIRA, 2009, p.36) 
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                   O que reafirma a angústia dos professores com falta de um apoio dos órgãos 

competentes em seus trabalhos. 

 

5.3.2  O espaço pedagógico da Segurança em presídios. 

            Outro aspecto de significativa relevância é o que concerne à presença da segurança 

policial no espaço pedagógico, pois não podemos esquecer que, mesmo sendo as escolas dos 

presídios  unidades de educação, estão dentro da cadeia. Sendo assim, compõem um espaço 

que por mais que o pedagógico esteja presente, a presença do poder de repressão não deixa que 

os educandos esqueçam o local em que se encontram. Considero que o espaço pedagógico não 

esteja restrito à unidade educacional, pois diferentemente da percepção das autoridades em 

geral, penso que a formação humana acontece, também, nos diversos momentos vividos pelos 

encarcerados, tais como os que ocorrem nas relações  entre presidiário e segurança. Essas que 

deveriam ser constituídas de maneira cidadãs não são, uma vez que a cidadania não é uma 

ação abstrata, devendo ser vivenciada para ser aprendida. Além disso, é possível que  o 

desdém e  a falta de entendimento do valor da educação, seja dentro ou fora do presídio, 

represente um aspecto a ser considerado e que se expressa na relação entre os  educandos e a 

segurança prisional . Nesse sentido, os professores evidenciam: 

                                                    O trabalho fica prejudicado, muitos estudantes não vêem porque dizem 

que a guarda não abriu o pavilhão, ficam lá e são barrados, aí tem que 

comunicar à direção. É difícil, tem que avisar lá dentro que tem que 

sair para ir à escola, eles ficam zangados, no outro dia eles ficam bem 

descontrolados porque esperaram e não conseguiram sair. (P.I). 

                                                  Em todo setor tem pessoas humanas e pessoas desumanas, não é 

verdade? Então, a gente não pode dizer totalmente que prejudica e nem 

dizer que não prejudica. Tem professores que ajudam os presos, tem 

outros que dizem: “ah! eu quero lá saber de preso! Bandido é bandido, 

eu vou dar minha aula e acabou”. A mesma coisa é a segurança, tem 

uns que entendem. Tem pessoas amigas minhas que são da segurança 

que dizem: “Professora, eu trabalho com preso, eu me dou muito bem 

com eles”. Já outros dizem: “Ah! Esse merece é pau”. Falam isso na 

hora do almoço, quando estão conversando. Estes não deveriam 

trabalhar aqui. (P-II) 

 

                    Nas palavras dos professores confirmei o que já havia constatado nas minhas 

observações de campo, onde era evidente a separação entre o lugar da segurança “poderosa”, 
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determinando como tudo deve funcionar, e o lugar da escola, sem expressão, sem voz, 

finalmente submetida às ordens da segurança.  Muitas vezes notei o peso da segurança dentro 

da escola, além dos problemas já muitas vezes revelados pela literatura, como por exemplo: a 

não liberação dos presos (as) para as aulas, o extravio do material escolar dos reeducandos (as) 

durante as revistas policiais nas celas e tantos outros já conhecidos na literatura pertinente. 

Assim, quero  registrar uma destas atitudes que considero de extrema falta de sensibilidade 

daqueles que fazem a segurança das unidades prisionais, ao erguerem os novos edifícios do 

presídio Anibal Bruno, onde tiveram a oportunidade de construir dois novos prédios  escolares, 

e o fizeram de maneira a reproduzir a improvisação dos pavilhões utilizados como escola,  

construções que traziam o prejuízo de termos uma escola que os devolvia aos pavilhões de 

onde tinham saído, não os levando para um prédio que os colocasse em um ambiente 

verdadeiramente pedagógico.  

                Ao visitar os novos prédios fiquei estarrecido, e ao mesmo tempo me perguntava: 

por que não aproveitaram a chance para construir um prédio com característica de escola, sem 

os vestígios de um pavilhão prisional? A resposta veio de uma professora na unidade 

educacional daquele presídio, deduzindo que o raciocínio da segurança era o seguinte: “caso a 

escola não dê certo, já teremos um pavilhão para presos”. 

               Denise Carreira em seu relatório sobre educação nas prisões, obteve depoimentos de 

presos do Presídio Prof.º Anibal Bruno que remetem a algumas das considerações relatadas 

acima. A autora conseguiu entrevistar professores e alunos desse presídio sem a presença da 

segurança e detectou as dificuldades de acesso dos estudantes à escola, tais como: “a recusa ou 

demora na abertura das trancas, xingamentos contra alunos, a imposição de castigos aos presos 

que questionam tal comportamento, chantagens diversas e destruição de cadernos e livros”  

(CARREIRA, p. 38, 2009), o que demonstra a falta de percepção da segurança dos presídios 

sobre a importância da educação para reinserção social dos presos. 

5.4 Mulheres no cárcere: o universo pedagógico da Colônia Penal Feminina 

do Recife 

 

              Quando optei por analisar duas unidades prisionais, quis destacar em minha pesquisa 

dois universos prisionais distintos.  Um, o mundo masculino, cruel, mas cercado pela atenção 

feminina, no sentido de trazer apoio aos seus filhos, pais, maridos e amantes, ou seja, as 

mulheres em liberdade não abandonam “seus homens” aprisionados, o que acredito repercute 
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positivamente na ressocialização desses sujeitos. Já a outra realidade, a que pretendo destacar 

agora, é outro mundo, muito mais complexo e abandonado, o universo prisional feminino. 

Desde os primeiros momentos de observação na unidade prisional da Colonial Penal Feminina 

do Recife, pude detectar que ali existia um mundo desamparado. Era manifesto no semblante, 

nas vestes, na estrutura física do ambiente e na pequena presença de familiares em momentos 

de visitas. Tudo isso, somado à obrigação de gerir o sustendo dos filhos, ou mesmo de uma 

casa, faz com que a maioria das mulheres presas busque o trabalho e não a escola como 

atividade no interior do presídio. No entanto, as vagas oferecidas são insuficientes para atender 

a demanda de presas que desejam trabalhar. Por não existir um critério claramente definido 

para a escolha das presas que irão ocupar as vagas, fica nas mãos da segurança essa definição.  

O que mostra que é a segurança quem estabelece o critério de seleção, que vai desde um bom 

comportamento, até a troca de favores diversos, inclusive sexuais. 
14

 No transcorrer dessa 

investigação percebo a importância do investimento na formação cidadã da segurança 

prisional, que assume um papel de decisão constante nos vários espaços prisionais, como 

demonstrarei posteriormente. 

         Nesse sentido, reafirmo que a compreensão que tenho sobre o universo pedagógico 

prisional ultrapassa o pensamento de que esse é um ponto exclusivo de responsabilidade das 

unidades educacionais, portanto, nesse item, apresentarei os depoimentos das reeducandas 

aprisionadas, bem como das presas que não estudam. Isso, buscando identificar o significado 

da escola para as mulheres encarceradas e descrever a percepção que possuem sobre a 

educação como meio para a ressocialização.  Para tanto, inicio apresentando as falas das 

reeducandas sobre a relação que estabelecem com a escola dentro e fora do espaço prisional, 

bem como as dificuldades de estudar no cárcere. 

                                                    Aqui, a escola ajuda a gente a não pensar em besteira, aqui eu gosto de 

escrever e de ajudar a professora porque os alunos eu trato do mesmo 

jeito na rua, né, eu na minha, faço minhas tarefas direitinho, eu ajudo a 

alguns quando eles pedem, mas eu sempre fico fazendo meus trabalhos 

sozinha. Reeducar é isso, ter alguma coisa para ocupar a mente da 

reenducanda para quando sair, já sair com aquilo na cabeça, porque 

passa o dia todinho sem fazer nada, usando droga, jogando baralho, 

jogando dominó, conversa fora, às vezes umas usando o telefone fica 

se comunicando com o aparelho celular, com outros presídios, com 

gente lá de fora, faz a mesma coisa ou pior, aí volta.  A escola aqui, te 

trata do mesmo jeito da escola lá fora, a professora aqui é melhor do 

que a de lá de fora. Mas, se dependesse dos agentes a gente nem saía, 

eu acho que a diretora fala muito, luta muito pelos alunos da escola, 

por isso eles deixam a gente sair, porque ela pega no pé mesmo deles, 

                                                           
14

 Afirmação retirada de um relato de professores e prisioneiras que se recusaram a gravar entrevista. 
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porque por eles a gente não estudava, não. Eu acho que eles deviam ter 

mais educação para saber tratar a gente.  (E-V) 

 

              É recorrente nos depoimento das reeducandas a boa relação que estabelecem  com a 

escola prisional , mas também sempre aparece a realidade cruel vivida por estas pessoas fora 

das escolas das unidades, como dizem alguns: dentro do sistema. Realidade do tráfico de 

entorpecentes, o desrespeito à lei que se dá, muitas vezes. com a conivência da segurança 

através de subornos, e novamente a relação complicada com a segurança que não compreende 

quais são os direitos e deveres dos apenados. 

No mesmo raciocínio, apresento um novo relato de outra reeducanda: 

                                                    Estudo para passar o tempo assim, para tá fazendo nada na cela... é 

para ver alguma coisa que tenha apagado da mente e a redução da 

pena.  A escola ajuda muito, mas mesmo assim né, aqui nem todo 

mundo quer estudar, mas eu creio que a escola ajuda muito. Na cela a 

gente é assim muito humilhada, num tem o que fazer nessa cadeia, 

pouco emprego, aqui trabalho, dão por cara. Outro dia mesmo, eu tava 

trabalhando, me tiraram do emprego por causa de medida de segurança 

e até hoje não me falaram que medida de segurança foi essa. Eu 

perguntei para a chefe de segurança e ela disse pra mim que nem sabia 

porque eu tinha entrado e nem porque eu tinha saído e eu fiquei sem 

trabalhar e aí fui estudar. Eu me senti muito triste porque tenho cinco 

filhos, né, lá fora tá com minha mãe, sei também que ela não tem 

condições de dar pros cinco e eu, aqui no trabalho o dinheiro que eu 

pegava já mandava pra minha mãe. O trabalho é importante porque tá 

trabalhando, tá ocupando o seu tempo, né. Você tem aquele dinheiro 

que já é uma ajuda para a família lá fora. ...a escola, eu creio, vai 

ajudar quando eu tiver lá fora, eu creio que vai. Aqui ninguém procura 

recuperar a gente em nada, a diretora ficou de me chamar depois que 

eu perdi o meu emprego, que eu encontrei com ela aqui no corredor, 

mas passo por ela e ela diz : - não vou abrir uma firma. Tem muitos 

agentes que dá um conselho, tanto homem quanto mulher, mas tem 

muitos que agridem a gente, bota pro castigo aqui. Tem uns que 

querem ter relação com as presas, eles querem. Eu mesma já passei por 

uma coisa aqui meu senhor, quando eu olho prá cara dele, me dá nojo, 

é assim ele pensa que o que  faz com uma , faz com todas. (E-VI). 

 

                  Acrescentei este novo depoimento com o intuito de reforçar a idéia de que o 

encarceramento feminino tem particularidades que prejudicam as mulheres em muitos 

aspectos, inclusive na sua formação escolar dentro da prisão. O depoimento acima trás 

denúncias que já tratamos neste trabalho, mas apresenta o elemento feminino da maternidade. 

Estas mulheres quase sempre assumem os filhos, tendo que assisti-los no lado sentimental e 

material, por isso a preocupação delas com o trabalho, principalmente para garantir o sustento 
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material dos seus, mais do que com a escola que poderá trazer-lhes esperança para uma vida 

fora das grades. 

                      No depoimento abaixo a reeducado mostra sua crença na educação, mesmo 

vindo em uma situação totalmente adversa ao processo pedagógico: 

                                                     A escola ajuda bastante, a escola é educativa, né. Ajuda, dá palestra 

prá gente, conversa com a gente diz o que é que tá lá fora, a gente 

assiste as reportagens e os filmes, entendeu, sobre religião, sobre tudo 

conversa com a gente. Na cela a qualquer hora é uma briga, é uma 

coisa, é isso e na escola não, a escola a gente tá estudando tá 

aprendendo, independente daqui que a gente já sabe ou não, mas pelo 

menos a gente relembra de novo. Se a gente tá presa não tem quem 

ensine a gente aqui dentro, só a escola mesmo. Se essa escola aqui 

fechar muita gente aqui vai..sabe. Vai piorar a piorar a situação da 

gente que tá presa, a escola é um tudo. Se dependesse de muitos 

agentes daqui esta escola não era aberta, era fechada. A gente estaria lá 

dentro trancada, entendeu. E alguns, que são poucos, continuaria 

aberta, porque alguns que são seres humanos igual a gente, eles sabem 

que ajuda muito a gente que é presa. A gente tem que sair daqui 

melhor se a gente tiver... a gente tem que ter muita, muita mente 

porque a gente engole muita coisa, a gente aqui não é tratado como ser 

humano, não. É tratado feito bicho, feito presa bandida mesmo, isso 

pode ser a maloqueira do meu lado, mas eu e ela é do mesmo nível, 

todo mundo é a mesma coisa, ela pode ser noiada, pode usar as drogas 

que for, eu não posso usar nada, mas é o mesmo tratamento. É o 

empurrão, é o tiro de borracha, é o mesmo falatório: é rapariga, é 

bandida filha da p. , é isso é aquilo. Aí no caso, para alguns aqui eu 

acho assim que vai sair revoltada, pelo fato de aqui dentro não ter tido 

uma boa educação, porque aqui o presídio, o nome já tá dizendo é para 

reeducanda, então já tá dizendo tudo é pra gente sair daqui um pouco 

melhor, mas pra sair daqui melhor tem que dá oportunidade de 

emprego, tem abrir mais firma, tem que ocupar a mente. (E-VII). 

 

                 Foi possível identificar no depoimento de E-VII a revolta desta presa diante das 

injustiças cometidas pela incompreensão do sistema de segurança com o trabalho da escola, 

trabalho que para ela é de fundamental importância dentro da prisão, já que é dito que estão ali 

para se reeducarem, e que, portanto a escola e o respeito a seus direitos, a sua dignidade e 

integridade deveriam estar acima de tudo, mas não é o que ela vê ser garantido por parte da 

segurança.  

                 Abaixo inseri um depoimento que sintetiza os principais problemas vivenciados  

pela presas que participam das atividades escolares, e que buscam por meio do processo 

pedagógico uma esperança de vida: 
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                                                     Tem muitas coisas aqui que revoltam. Sabão, absorvente, colchão, 

quem não tem visita é muito humilhado. Eles não disponibilizam, 

deviam dar. Apesar de ser uma pessoa que não estou na sociedade, fiz 

algo de errado e estou presa, acho que tenho um pouco de direito, mas 

não vejo esse pouco. A prisão em que estou é feita para castigar e não 

ajuda a mudar em nada. A pessoa fica mais revoltada. Se a mente for 

fraca a pessoa fica doida. Vem uma mulher e grita, bota no castigo, a 

chefe do plantão diz; “Fale baixo, eu mando aqui, sua cachorra, 

maloqueira.” Isso não muda e a pessoa piora. Prejudica muito, ela não 

tem o direito de chamar a pessoa de cachorra, de maloqueira. “Eu 

mando aqui, suas maloqueiras, todas para dentro se não irão para o 

Japão e sem roupa”. Na hora da total quando é realizada a contagem, 

ela diz: “viradas com a cara para a parede”. Na escola é muito 

diferente, a diretora disse que quem manda na escola é ela. Então 

nenhum policial pode puxar uma aluna, a professora vem de fora e é 

muito boa. Eu me sinto em outro pedacinho. Há respeito, sou chamada 

de minha filha, moreninha. Lá é tudo de bom, só o telhado que é ruim. 

Quando fico mais sossegada é no colégio, porque na cela é muita 

zoada, há um banheiro para muitas mulheres, uma hora para a água, 

em uma cama dormem duas pessoas, no chão dormimos deitadas de 

ladinho, são muitas mulheres, é muito ruim. Todas nós temos que 

tomar banho rápido e deixar cheio o balde. Era bom que quem tomasse 

conta do presídio fossem só mulheres, os homens não, são ignorantes. 

O horário da água é pouco para as mulheres. As celas deveriam ser 

abertas, o portão principal fechado.  São trinta a trinta e cinco 

mulheres, é apertado, quem não tem ventilador, sofre. A alimentação 

boa quem come são os policiais, para nós é uma lavagem. Ambulatório 

há demora no atendimento, as meninas da enfermaria são presas e não 

fizeram curso de (E-VIII) 

 

              Fica evidente neste depoimento a ausência das condições mínimas para uma vida 

digna dentro destas instituições. A falta de água, de espaço físico, da necessidade constante de 

expor às detentas que elas estão ali para serem castigadas e, por isso, sob condições 

subumanas, sem seus direitos de cidadã. Que Estado é esse que impõe a seres humanos 

situações desumanas, não garantindo nem o que está prescrito na lei, como por exemplo, o 

material de higiene e saúde (artigos 11 e 12 da LEP)? Impor a seres humanos um ambiente 

constrangedor, onde não há espaço para dormir, a higiene pessoal é comprometida pela falta 

de água, de privacidade? Ter funcionários públicos nas prisões, pagos com o dinheiro público, 

que deveriam garantir a segurança da população e das pessoas que estão sob a 

responsabilidade do Estado nos presídios, mas que em vez disto, humilham , maltratam e 

corrompem esta população que por isto mesmo, já não nutre maiores esperanças em uma 

mudança em suas vidas? Nesse contexto, penso como seria possível esses sujeitos acreditarem 

na existência de algum tipo de justiça.  
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             Para as presas, pelo menos o espaço escolar é entendido como um território onde há 

algum respeito para com elas.  A escola, em geral, como observado nas entrevistas realizadas é 

vista de maneira positiva, local onde a reeducanda se sente acolhida e segura, mostrando ter 

uma relação positiva em relação à educação, tanto antes de entrar no sistema prisional como 

após a sua entrada. Identifiquei também que a escola entre as aprisionadas é usada como um 

refúgio, uma válvula de escape para esquecer todos os infortúnios vividos em outros espaços 

da prisão. Nos relatos das alunas da escola Olga Benário foi destacado, novamente, o eterno 

conflito entre reeducandas e agentes de segurança. Este conflito tem se perpetuado, insisto 

nessa idéia, pela falta de consciência cidadã não construída na formação dos agentes de 

segurança. Fato este que se alia à falta de estrutura de segurança das próprias unidades, como 

por exemplo, o número insuficiente de agentes prisionais para que possa haver um maior 

controle sobre as alunas que saem para as aulas (isto também acontece nos presídios 

masculinos).  

              No seu relato, a reeducanda  (IV) também, contempla o papel dos gestores das escolas 

na defesa do direito à educação das encarceradas, sendo esta atitude um dos fatores para a 

construção da confiança que os detentos depositam na escola.  No entanto, fica evidente, no 

depoimento da mesma, a compreensão de que é a segurança quem determina o direito de 

acesso à unidade escolar, o que demonstra a ausência do entendimento de que estudar é um 

direito da pessoa, direito garantido por lei, não percebido pela reeducanda que é excluída da 

sua cidadania. Assim, fica evidente a ausência de consciência  tanto dos agentes de segurança, 

quantos das reeducandas do que significa ser cidadão, compreensão fundamental para o 

processo de reinserção social dos(as) encarcerados(as). 

                Para identificar o significado da escola para as mulheres encarceradas que não 

estudam e descrever a percepção que possuem sobre a educação como meio para a 

ressocialização, inicio com o relato descrito abaixo: 

                                                      Eu não estudava na rua. A escola é claro, é importante, mas esse 

trabalho que arrumei é muito importante para mim. Aqui, eu não 

estudo porque trabalho, quando tô cansada... vou dormir. (C-IV). 

                                                    Não participo da escola, porque estava trabalhando. Agora não mais, 

pois estou doente. Há um ano e cinco meses, venho reclamando do 

sangue o qual estou perdendo, e do problema do joelho. Já falei com o 

juiz e ninguém faz nada. A escola, não muda, na Colônia nunca. Coisa 

que eu nunca vi na minha frente, eu vejo aqui, muitas coisas erradas. 

Vemos o povo fumando, noiando, roubando, mulher brigando com a 

outra. Aqui dentro não tem nada que me faça mudar. Diariamente 
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passam coisas horríveis em minha mente. De fazer besteira, não em 

mudar. A maioria pensa em ficar pior e são revoltadas. Existe falta de 

respeito e muito. Alimentação, não como daqui, daqui nem que me 

paguem. Muitas vezes fiquei sem comer, até a minha mãe vir trazer a 

comida. Eu pesava sessenta kilos, agora peso quarenta e cinco. Na 

minha cela dormem trinta presas, não é grande, não sei explicar, 

algumas dormem no chão ou de ladinho. Daqui, eu acho que saio pior, 

eu não vivia assim, no meio da maloqueiragem, esse lugar é revoltante. 

Eu trabalho para distrair a cabeça, porque vivo chorando, com 

depressão, estou há dois anos aqui. (C-V). 

 

                    Nas palavras das reeducandas que não estudam sempre estava o trabalho como 

justificativa para não estudarem. É evidente que em muitos casos existem  empecilhos que 

dificultam conciliar trabalho e estudo, mas o que pude constatar foi que existe um desestimulo 

e uma descrença na educação. Apesar de a maioria das presas que trabalham atribuirem à 

educação certa importância, mesmo quando não estão trabalhando, não buscam a escola. 

Acredito que as condições de aprisionamento em que elas se encontram não estimulam a 

nenhum tipo de crença em transformações proporcionadas pela educação, e a escola passa a 

não representar esperança, mudança, “adianto”
15

, ou qualquer outro substantivoque represente 

uma vida melhor para elas.  

                     O depoimento que segue fortalece o raciocínio de que a escola é importante, mas 

a estrutura de vida em que se encontram suga todas as forças para acreditar que a escola possa 

ajudar a mudar aquela realidade, e consequentemente a sua vida. 

                                                   Não tenho mais força para fazer nada mais, penso só em sair daqui, fico 

mais na cela, mas não penso em estudar. Quem gosta de estudar é bom, 

mas eu não tenho mais cabeça. Se eu tivesse estudado, eu não teria 

praticado, porque minha avó dava em cima de mim para eu não fazer 

besteira. Eu gostava da escola, apanhava muito para estudar, mas eu 

gostava. Aqui não é bom, tem gente que manda na gente, mas nas cela, 

quem nunca foi presa quer espancar, quer bater. Bom é lá fora,  a casa 

da gente, o pai e a mãe, a filha da gente. Quando sair daqui vou para 

casa da minha mãe, vender picolé e água na cidade. Aqui não é vida 

melhor de ninguém, não é bom. Deus quer que a gente fique com os 

pais, vou ser crente quando sair daqui. (C-VI ). 

 

               Novamente os relatos dos que vivenciam a realidade das cadeias vêm mostrar a 

situação desumana enfrentada por estes indivíduos, situação tão degradante que os leva ao 

desespero, à depressão, à “perda das forças” e finalmente a desistirem de viver. Dentro deste 

                                                           
15

 Expressão comumente utilizada pelas encarceradas que significa melhorias. 
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contexto, a busca por estímulos para uma nova vida, a esperança que esta realidade se 

modifique, é muito difícil. Jovens, na sua grande maioria, vêem suas vidas perdidas, não só 

porque estão confinados nestes locais, mas, e principalmente, porque ali não existe nada que os 

faça ter fé em que alguém, ou que alguma coisa possa mudar as suas vidas. 
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5.4.1  Docentes da escola Olga Benário Colônia Penal Feminina do Recife. 

                 Com relação aos professores (as) que atuam na escola Olga Benário da Colônia 

Penal Feminina do Recife, inicio com os relatos desses sobre os motivos que os levaram a 

escolher a escola prisional como local para atuarem enquanto docentes; em seguida apresento 

os depoimentos sobre as dificuldades enfrentadas,  por esses sujeitos,  no cotidiano das 

escolas da prisão. Por fim, descrevo as falas sobre sentido que esses professores (as) atribuem 

à educação como ação ressocializadora, para em seguida proceder às minhas análises.  Sobre 

o que os motivaram a atuarem na escola prisional, os professores (as) relatam: 

                                                    A princípio, meu interesse foi a gratificação de difícil acesso que era 

de 40%, foi o que me atraiu. Mas, antes de trabalhar um ano na 

unidade, essa gratificação foi cortada. E você vai-se envolvendo no 

trabalho, você vai conhecendo as dificuldades e parece que vai 

atraindo. (P-III). 

                                                   Eu estava procurando outra escola para trabalhar e soube através de 

uma colega, que é professora desta escola, do trabalho interessante. 

Resolvi abrir para essa experiência, que ainda não havia obtido. É 

bastante proveitosa, interessante, vivencio coisas diferentes, 

aprendido muita coisa para a minha prática docente.Mas, 

curiosamente existe o preconceito da sociedade, como se eu não 

tivesse credibilidade para atuar em uma boa escola. Muitos, não se 

perguntam se eu escolhi ou me jogaram aqui,  mas já imaginam que 

preso é tudo burro, para que estudarem.  (P-IV). 

 

              É interessante observar que os professores (as) do sistema penal sempre denunciam 

oos preconceitos da sociedade em relação ao seu trabalho junto à população carcerária, mas 

ccomo pude notar nas entrevistas e na observação in loco, os próprios professores (as) 

iiinvestigados tinham uma visão das cadeias que se assemelhava à da população em geral. Pude 

iiidentificar que a escolha destes professores (as) pelas escolas do cárcere não foi voluntária, o 

qque os levou às escolas das prisões foi o acaso, o que demonstra não existir, entre docentes, 

uuma idéia previamente constituída, seja pelas instituições formadoras de professores, seja 

ppelos órgãos responsáveis pela educação nas unidades prisionais, do que é o trabalho 

ppedagógico voltado para pessoas em privação de liberdade.  

Assim, Leme (2007) destaca: 

                                                  Refletir sobre o significado que os prisioneiros atribuem à educação 

escolar em instituições penais exige necessariamente conhecimento 

dessa realidade. Faz-se necessário que participemos do dia-a-dia dos 

presos e reconheçamos seus anseios, sua rotina, suas obrigações. Ora, 

em hipótese alguma podemos ignorar ou negar que a realidade dos 
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presos possui características muito próprias. Assim, a escola ou, mais 

especificamente, a “cela de aula”, nosso objeto de pesquisa, é 

diferenciado de qualquer outra sala de aula ou grupos de alunos. 

(LEME, 2007: 115-116). 

 

            Ainda sobre o papel do professor no trabalho pedagógico junto ao aluno preso, 

Câmara (2008) comenta: 

                                                     Os professores que se motivarem para o trabalho educacional em 

presídios precisam conhecer os propósitos e sentidos das prisões. É 

necessário visitar os prisioneiros, escutá-los, conhecer os familiares, 

ouvir os agentes e todo o corpo administrativo. (CAMARA, 

2008:90).  

 

            Quanto às dificuldades, enfrentadas pelos (as) professores (as) da escola Olga Benário 

Colônia Penal Feminina do Recife em seu cotidiano de trabalho no presídio, obtive os 

seguintes relatos: 

                                                      Eu acho que para eles, que você sente isso até nas escolas aí, 

regulares, nas escolas que tão mudando como se fala que estão 

mudando e adaptando um horário integral. Mas, aqui as presas 

passam pouquíssimo tempo na escola. A maioria do tempo, elas 

passam dentro de uma cela, dentro de uma cela de trinta pessoas, não 

têm condição de levar material, não têm condições de levar uma 

atividade, pessoas de todo o tipo, que estudam e que não estudam, é 

complicado. (P-III). 

 

                                                     Lidamos com duas realidades, na sala de aula estamos na escola e 

fora da escola é com o agente de segurança. Mas é o que sempre vem 

de fora. Muitas alunas evitam sair ao banheiro porque o agente está 

passando e elas não querem ir para a cela. Vem de fora para dentro. 

A escola se adapta às normas da casa. As alunas sempre trazem as 

reclamações. Gostam da escola, não devido à estrutura física, mas 

elas sempre elogiam o corpo de professores, se identificam, estão na 

escola com válvula de escape. Por mais que digamos: “Vocês podem 

ir à secretaria e conversar com a diretora”, sobre a parede que tem 

infiltração, pedir uma reforma, pois a família de vocês está pagando. 

Elas dizem que presas não têm direito a nada, isso é cadeia. A 

segurança age na disciplina, na questão do pátio, por exemplo, na 

sala de aula não há problema, quando há um problema, uma aluna 

que está solta no pátio entra na sala para tomar satisfação com outra 

aluna. Ou uma aluna sai da sala para fazer bagunça no pátio, furtam 

material escolar. A segurança, verificando poderia nos avisar para 

que a aluna nos devolvesse o material, não como punição e 

percebesse como material coletivo, não como punição e se 

envolvesse mais na escola como parte da comunidade escolar. 

Entrarem na sala dos professores, quem são os professores, o espaço 

físico, os materiais de que dispomos, participarem das festividades, 

das aulas, poderiam ajudar como ressocialização.  (P-IV) 
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                    Quanto à percepção dos (das) docentes sobre em que medida a escola prisional é 

capaz de ressocializar o apenado, obtive os seguintes depoimentos: 

 

Olha, eu acho que a ressocialização está dentro da humanização, a 

escola pode ajudar, mas não a ressocializar. Eu acho que todos os 

setores têm que trabalhar em conjunto, eu sinto muita falta disso. 

Tem muitas vezes que a gente não sabe o que tá se passando com 

uma aluna lá dentro, ééé... a gente não sabe como é que a aluna tá. 

Também, o desempenho do aluno na escola. Eu acho que é muito 

importante, a responsabilidade, a competência de cada profissional tá 

humanizando. (P-III). 

 

Acredito, no dia em que eu não acreditar terei que fazer outra coisa. 

Pegar um cidadão que cometeu um erro, um mal à sociedade e ele 

passar novamente por um processo, em que ele vai aprender como 

ser portar, descobrir novas oportunidades para atuar de maneira lícita 

dentro da sociedade que o excluiu. A grande maioria vem à escola 

por curiosidade, não ficar sem fazer nada. Mostramos que existem 

outras coisas, que podem descobrir e adquirir com a escola. Não é 

apenas uma nota no final do ano ou uma redução da pena. Por mais 

que a gente tente fazer a separação, a escola está inserida dentro da 

realidade diferente que é a prisional, é necessário que os docentes e 

toda a comunidade escolar se adaptem ao que temos. A relação com 

a segurança está ligada a esse processo, contudo, sinto-a ausente, 

como se a escola fosse um apêndice e não parte do presídio. Isso 

muitas vezes pode não ser por intenção dos agentes e da direção, pois 

não há incentivo, espaço, políticas para que eles se envolvam nesse 

processo. A partir da direção até o último funcionário veja a escola 

como ferramenta de ressocialização. Mas, quando um crime é 

cometido contra nós, um bandido nos rouba, ou faz mal a um ente 

querido, queremos que ele vá para a cadeia pagar o que fez e não se 

ressocializar. Percebo que a ressocialização fica em segundo plano 

nesse processo. Mas, ela precisa atuar junto à punição. Entenda que 

uma atitude ruim gera consequências negativas. (P-IV). 

 

      Nos relatos acima identifiquei que a crença no poder ressocializador da educação não é 

unânime entre os professores do sistema, mas fica evidente o pensamento de que a ação 

ressocializadora do apenado deve ser de responsabilidade do conjunto dos profissionais das 

unidades prisionais. A proposta dos educadores é de que a unidade prisional propicie um 

ambiente humanizado, onde o apenado aprenda a partir das relações que ele (a) estabelece 

dentro da unidade. O comprometimento de todos os profissionais que compõem as unidades 

prisionais é de fundamental importância para que os reeducandos entendam que existe ali um 

projeto que de fato irá reintegrá-los à sociedade. Quando essa coesão não existe, como ocorre 
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hoje, a falhas ficam evidentes, o trabalho pedagógico é dificultado, a escola incomoda o 

sistema de segurança, os alunos (as) ficam no meio desta confusão, entendendo que mais 

uma vez as coisas para eles (as) não funcionam. 

                Ao final das entrevistas, os (as) docentes abordaram as questões relativas às 

formações pedagógicas que são oferecidas pelo Estado aos professores que atum nos 

presídios, sugeriram caminhos que acreditam ser importantes para melhoria da qualidade da 

educação no cárcere, como os apontados abaixo: 

 

                                                      O que falta é que haja mais espaço para que os professores 

apresentem suas experiências, atividades que tiveram sucesso, as 

formações poderiam ser realizadas mais próximas aos locais onde o 

professor atua, sem a necessidade de deslocamento para outra cidade, 

como ganhamos salário e não honorário, o trabalho que faltamos, é 

descontado, pagamos a passagem e não há ressarcimento. (P- III) 

 

                                                           As formações que são dadas pelo Estado são interessantes, mas são 

repetitivas, as novidades partem dos próprios colegas. Nunca parei 

para imaginar porque eles não pensam em fazer coisa interessante e 

úteis, para nós. Mas pode ser uma questão de comodismo, um 

palestrante faz uma apresentação, e na próxima, ele usa a mesma 

modificando uma fala. Deveriam trazer novas informações, novos 

conteúdos, mas é demandaria uma pesquisa, um trabalho. A pesquisa 

que a nós é solicitada, eles não fazem. A nossa é feita de madrugada. 

(P-IV.) 

 

              Destaco novamente a relevância do investimento na melhoria da qualidade das 

formações direcionadas aos profissionais envolvidos no processo pedagógico prisional. As 

falas deixam transparecer uma insatisfação com a maneira como estas são conduzidas, pois 

não satisfazem as aspirações do grupo que trabalha diretamente com os presos. Tive a 

oportunidade de assistir boa parte dessas formações para os professores do sistema 

prisional de Pernambuco, que foram citadas nesses depoimentos. Nesses momentos, pude 

registrar a insatisfação de professores e diretores, ao alegarem a falta de oportunidade para 

que pudessem apresentar as  suas experiências, e formular proposta para as futuras 

formações .  

            As formações são elaboradas pela Unidade da Educação de Jovens e Adultos da 

Secretaria de Educação do Estado Pernambuco. Essa unidade cuida de todo o sistema 

educacional de jovens e adultos do Estado, o que possivelmente a deixa assoberbada de 

trabalho e com acúmulo de funções. Fato que entendo ser um dos motivadores da baixa 
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rentabilidade dos encontros de formação; soma-se a isso os poucos estudos que versam 

sobre o tema - educação dentro do cárcere em Pernambuco. Certamente, esses pontos 

dificultam a obtenção de pessoas competentes para orientar as práticas pedagógicas para o 

público alvo.  

            Em relação a estas questões, Carreira (2009) em seu relatório sobre educação nas 

prisões brasileiras, denuncia: 

 

                                                      O diretor informou que os agentes penitenciários não realizaram 

nenhum curso de capacitação ou sensibilização no último ano (alguns 

agentes penitenciários lembraram um curso de tiro ao alvo oferecido 

em 2009). O diretor afirmou que há boa relação dos agentes com 

familiares dos presos, e demonstrou desconhecer a existência do 

Conselho da Comunidade, previsto na Lei de Execução Penal. Para 

uma educação de qualidade no sistema prisional, o diretor acredita 

ser necessário professor/a com formação específica para o sistema. 

(CARREIRA, 2009, p. 37) 

 

  Seguindo na mesma temática, Carreira (2009) descreve: 

 

                                                      As professoras participam de curso de formação continuada e de 

capacitação fornecido pela Secretaria de Educação durante o ano de 

2007, ação integrada do projeto Educando para Liberdade. 

Desconhecem curso de formação que tenha sido direcionado aos 

agentes penitenciários. Não existe uma periodicidade definida para a 

realização de reuniões da equipe pedagógica destinadas à avaliação e 

ao planejamento de ações. ( CARREIRA, 2009, p. 39) 

 

                                                    A diretora informou que não ocorreu nenhuma formação especifica 

para a equipe escolar trabalhar na unidade. Entende ser fundamental 

tal formação. Disse que sua equipe que deveria existir mais apoio da 

SEE e incentivo financeiro para se trabalhar em um lugar de risco e 

tão insalubre. Disse ter conhecimento de uma iniciativa de formação 

destinada às agentes prisionais para que valorizassem a educação das 

encarceradas. Ocorreu também capacitação para implementação do 

projeto Educando para Liberdade, realizado em 2008. Para ela, não 

existe problemas para garantir educação na unidade. Reconheceu que 

há incompatibilidade para conciliar trabalho com escola, mas disse 

que o turno da noite contribui para resolver o problema. Porém 

observou que o turno noturno tem início às 19h00, mas o trabalho 

termina entre 18h00 e 19h00. (CARREIRA, 2009, p. 44) 

 

            Os depoimentos apresentados por Carreira em seu trabalho deixam evidente a falta 
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de um maior apoio das instituições governamentais ao trabalho de humanização e 

reintegração dos indivíduos presos. A importância de se atentar para a necessidade de 

promover a capacitação de todos aqueles que estão envolvidos na estrutura dos presídios, 

para que todo este grupo trabalhe no sentido de promover a cidadania, garantido os direitos 

dos que estão privados de liberdade. A falta de sentido do sistema, de rede, tem provocado 

a desarticulação das ações que deveriam funcionar em todas as unidades prisionais do país 

em conjunto, possibilitando assim, resultados satisfatórios para os objetivos de dar maior 

autonomia e formação aos apenados. 
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6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse relatório de pesquisa procurou contemplar distintas dimensões do universo 

pedagógico que envolve as escolas prisionais Joel Pontes que está localizada no presídio 

Prof.º Aníbal Bruno e escola Olga Benário, localizada na Colônia Penal Feminina do Recife,  

e sua  estreita ligação com o objeto que me propus a investigar. 

Inicialmente, quero destacar as dificuldades de se desenvolver um trabalho de 

pesquisa em um ambiente onde o sistema de segurança prevalece, onde todos os seus passos 

são vigiados e o seu trabalho é cerceado, sempre que possível, com objetivo de esconder as 

falhas do sistema. Esta presença predomina na segurança das unidades, e é necessária, claro, 

mas que por ser supervalorizada termina interferindo de maneira negativa em outros setores, 

em que sua presença deveria ser mais discreta. Por isso, ouso sugerir que as unidades 

prisionais deveriam ter dois gestores, um para área de segurança, e outro para os setores 

ligados à assistência ao apenado. Como pude observar na analise de Leme (2007), existe no 

sistema prisional brasileiro uma preocupação maior com a segurança do que com o ato (re) 

educativo. Ele exemplifica tal fato, descrevendo que quando ocorre alguma fuga no sistema, 

de imediato ocorrem penalidades para os funcionários responsáveis. Porém nos casos 

corriqueiros de reincidências, nem se procura saber o que ou quem são os responsáveis, 

evidenciando uma fórmula antiga, na qual os meios são mais importantes que os fins.  

Como a proposta que prevalece hoje nas prisões brasileiras é a do cárcere 

predominantemente punitivo, as outras proposições ficam prejudicadas, já que procurar 

formar pessoas autônomas, com uma prática cidadã, com uma ideia da importância dos 

direitos humanos, é incompatível com um sistema prisional em que o principal objetivo gira 

em torno da punição para forjar indivíduos submissos à ordem estabelecida. Não quero com 

isso glamorizar o crime, mas não posso deixar de chamar a atenção para o fato de que só a 

punição, como indicam as estatísticas da reincidência, não é suficiente para mudar as  

atitudes das pessoas. 

Na forma como as instituições prisionais são estruturadas, os cativos são obrigados a 

seguirem uma rotina rígida, uma hierarquia severa. Adaptar-se a novos hábitos que não 

foram escolhidos por eles, é na verdade destruir toda uma identidade construída 

anteriormente, é negar toda a subjetividade desta pessoa. A perda dessa identidade, em 

instituições totais como é o caso das prisões é muito bem explicada por Goffman (2008), 
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quando afirma que as pessoas precisam de um “estojo de identidade” para formarem sua 

personalidade, isto é, ao entrarem  em tais estabelecimentos, elas são despidas literalmente de 

suas roupas, quanto psicologicamente  são afastadas de sua identidade anterior, deixando 

para trás sua comunidade, sua família, seus amigos. Tudo isto com o objetivo de que 

absorvam as idéias e preceitos que a instituição elegeu para elas, ou seja, são preparados para 

se adequarem àquela realidade local, passando a fazer parte dela, e para ela. Ainda na mesma 

linha de raciocínio, Foucault (2007), quando se refere aos presídios destaca que essa 

instituições têm como objetivo transformar o indivíduo através da vigilância e da punição, 

tornando-os dóceis e úteis, para garantir o seu retorno à sociedade como corpus dóceis e 

úteis. 

Nessas instituições totais, o que impera é uma ordem autoritária, em que os gestores 

não se acham na obrigação de justificarem seus atos. Talvez a prisão seja das instituições 

totais, a que mais destrói a identidade das pessoas. As mudanças bruscas que acontecem a 

partir do momento de sua reclusão, a identificação que passa a ter pelo crime cometido, a 

importância ou não do crime para este novo mundo, tudo isso contribui para que o sujeito 

aprisionado perca a identidade construída no seu mundo anterior, e construa uma nova 

identidade forjada pelo mundo do cárcere. A professora Heleusa Câmara (2008) apresenta 

essa realidade em seu trabalho, quando afirma que os presos passam a ser identificados pelo 

crime que cometeram, passando a serem conhecidos pelo cara que estuprou, que matou, que 

roubou, ou ainda pelo artigo da lei referente a seu crime, como por exemplo: o do 12 

(tóxico), o do 157 (roubo), e por aí vai. Com isso o preso vai perdendo seu passado, sua 

identidade.  

O poder dentro dos espaços carcerários sempre está presente e vigilante, fazendo com 

que o preso não esqueça onde ele está e o que ele é agora. Câmara (2008) ainda mostra que o 

futuro do preso é imediato, que é uma forma de anular o seu presente e buscar o seu passado. 

Este passado é o passado da felicidade, e não o passado das necessidades ou dos desejos que 

o levaram ao cárcere. 

              O diagnóstico de Câmara apresentado acima, é para mim uma das mais sensíveis 

avaliações do preso brasileiro que encontrei na literatura relativa ao tema. Mesmo que tenha 

minhas restrições quando à autora em questão se refere ao não retorno dos detentos aos 

desejos que os levam a prisão, evidencio que em nossa sociedade, o apelo ao desejo é muito 

forte, difícil de resistir, mesmo estando entre as grades.  

            O desejo do consumo, do ter para ser, não nos abandona facilmente, pelo contrário, 
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ele está presente nos vários espaços vividos por todos nós, pois com afirma Brayner (2010, 

p.36) tornou-se cada vez mais difícil convencer quem quer que seja que o trabalho oprime, 

que o consumo é inautêntico , que o ser é melhor do que o ter, que o dever é mais moral do 

que o prazer.”                            

       Neste estudo pude observar o papel relevante que têm os (as) professores (as) no 

encaminhamento de um trabalho que possa trazer algum resultado positivo para a comunidade 

encarcerada. Para isso é necessário que sejam criados mecanismos para melhor assessorar as 

pessoas que vão desenvolver os projetos pedagógicos junto aos apenados. Este professor tem 

de estar ciente do que é um trabalho junto a pessoas em privação de liberdade, mesmo antes de 

iniciar seus trabalhos nas unidades prisionais. Não quero dizer com isso que os outros grupos 

que formam o sistema prisional não tenham que estar conscientes do seu papel de agentes 

neste processo. Outros setores como o da segurança, saúde, trabalho, etc; devem também estar 

envolvidos neste trabalho de trazer cidadania, dignidade e respeito a estes indivíduos que estão 

pagando suas dívidas com a sociedade, e que precisam acreditar que ali eles devem ter uma 

nova chance.    

       O que desejo destacar é a necessidade de que o preso seja considerado por todos os 

elementos que compõem o sistema penitenciário como um sujeito detentor de direitos 

humanos. Acredito, portanto. que o discurso da educação nos presídios não deva passar 

unicamente pela idéia de ressocialização, mas pelas garantias dos direitos humanos, dentre os 

quais, necessariamente, encontra-se o direito à educação. Reforço mais uma vez que o setor 

de segurança não pode negligenciar o direito constitucional da educação para todos, inclusive 

os privados de liberdade. 

      Neste projeto de construção da dignidade das pessoas presas, busquei trazer o debate que 

considero importante, que foi a relação direta entre o trabalho e a educação. Vejo que dentro 

de um sistema prisional os indivíduos que lá estão encarcerados têm necessidades básicas 

que precisam ser atendidas. São pessoas que deixaram uma vida aqui fora e suas relações 

familiares, mãe, companheira e filhos, que muitas vezes, dependem deles (as) para garantir o 

seu sustento. O trabalho, pela importância que assume, pode ser estímulo para a 

aprendizagem. Unir trabalho e estudo pode ser a experiência da junção da prática com a 

teoria. 

          Outro problema identificado neste trabalho foi a percepção que a população tem do 

preso.  Esta visão construída a partir de uma mídia que se alimenta da tragédia humana, que 

busca o lado mais sórdido dos atos criminosos, torna a figura do criminoso a mais desumana 
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e desprezível possível. Diante destas imagens é natural que se crie um senso comum dos 

piores possíveis, e consequentemente tudo que se possa fazer em favor dos presos será 

repudiado pela sociedade. Esta percepção que a população construiu, faz-me lembrar 

Bauman (2005: 7-9), quando comenta o livro de Ítalo Calvino chamado A Cidades Invisíveis, 

o autor descreve o encontro de Marco Polo e Kublai Klan. Dentre estas cidades uma me 

chamou a atenção, Leônia, local em que as pessoas consumiam e descartavam  

desesperadamente os novos produtos fabricados. A atitude de sua população me permitiu 

fazer um paralelo com a visão da nossa sociedade em relação aos aprisionados, “ninguém 

quer voltar a pensar em coisas que já foram rejeitadas”.  

        A história de Ítalo Calvino descrita por Bauman (2005), fez-me relacionar diretamente a 

nossa realidade com a realidade de Leônia. Pude perceber de imediato  a procura insana de 

nossa sociedade pelo novo, pela novidade, sem perceber que essa busca é sem fim -o novo 

logo ficará velho - , e teremos que encontrar um novo mais novo. E aquilo que deixou de ser 

novo não serve mais, e o que não serve mais deve ser descartado, ir para o lixo, formando as 

mesmas montanhas de Leônia. Não pude deixar de relacionar as montanhas de lixo de  

Leônia com as nossas unidades prisionais amontoadas de presos, seres que foram esquecidos, 

que incomodam, e que ninguém gosta de ver.  Mas a sociedade não pode esquecer que foi ela 

quem produziu esta “montanha”, e que permanece produzindo, e que só se lembra dela 

quando um vento com mau cheiro trazido pela mídia faz lembrar-se dela.  

            Ao finalizar este trabalho, entendo melhor porque escolhi e fui arrebatado por ele. Em 

uma sociedade com tantas injustiças, excludente e violenta em vários aspectos, era natural 

que um professor da rede pública que lida com tudo isso no seu dia-a-dia, procurasse 

entender o por quê de os projetos governamentais de ressocialização, de reinserção não 

obterem êxito. Por esses motivos procurei trazer minha contribuição para o tema.  

          Por último, evidencio que  esta pesquisa pretende instigar o debate sobre o tema da 

ressocialização através da educação, sem ter a pretensão de esgotá-lo, mas tentando chamar a 

atenção das instituições responsáveis pelas áreas de educação e segurança do estado, para que 

elas, baseadas em estudos como estes, promovam ações há muito esperadas pelo conjunto da 

sociedade.  
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