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Na vida do crime eu caí 

Me deixei levar pelo dinheiro 

Troquei a minha liberdade 

Pela vida de prisioneiro 

Lá fora eu tinha tudo 

E achava que não tinha nada 

Só agora vejo que absurdo 

Em cair nessa cilada.. 

 

Minha família lamenta 

Eu acho lamentável também 

Poderia estar do lado deles 

E hoje ser um alguém 

Mas hoje estou nesse lugar 

Muito triste e inconformado 

Tomara que me sirva de ensino 

E também de aprendizado. 

 

Estamos pagando nossos crimes 

Que cometemos contra a sociedade 

Alguns fizeram por convicção 

Outros por necessidade 

Não quero dizer que somos inocentes 

Mas também não somos culpados 

Em viver em um país 

Onde o pobre é desprezado. 

 

 

 

 

 

 

Muitos pensam mal do preso 

Acham que são todos iguais 

Nos trata com total desprezo 

Como se fôssemos animais 

Só que deveriam se lembrar 

Daquele preso da cruz 

Que veio pra nos salvar 

Que é o nosso Senhor Jesus.. 

 

O ponto de vista de cada um 

Depende de onde ele está 

Se não chegou a essa conclusão 

Cedo ou tarde vai chegar 

Para saber como alguém se sente 

É só trocar de lugar 

Corrupção e desonestidade 

Fazem parte da realidade. 

 

O homem que tem Deus 

Dentro do seu coração 

Ele se sente livre 

Mesmo estando numa prisão 

Porque Ele nos faz compreender 

Que o choro pode durar uma noite 

Mas a alegria vem ao amanhecer 

 

E Feliz do homem 

a quem Deus repreender. 

 

(João Fernandes da Silva)

 

 



RESUMO 

 

Na presente dissertação objetivamos examinar as possibilidades compreendidas 
através do ensino no Complexo Penal de Pau dos Ferros – RN, visando compreender 
a experiência vivida pelos sujeitos encarcerados e sua percepção da educação 
recebida. Assumimos, como base teórica central, os estudos de Freire (1987), 
Goffman (1961), Walsh (2012), Foucalt (1987).  A análise fenomenológica, com 
enfoque qualitativo, teve como objeto de análise um questionário respondido pela 
professora e pelos alunos do Complexo Penal. Esta pesquisa fenomenológica se 
propõe a entender a como funciona e quais são as percepções dos envolvidos nas 
atividades de ensino em uma penitenciária. Com isso, buscou-se entender quais as 
práticas em que se pautava a professora em suas aulas, sua visão acerca do sistema 
penitenciário, os sentimentos e desejos dos alunos estando dentro de um programa 
de educação prisional. Com base nas respostas foi possível fazer a redução 
fenomenológica e o encontro de unidades de sentidos através dos discursos. Nossas 
percepções finais  apontam que, o ensino pautado em práticas libertadoras e 
reflexivas conseguem despertar, no aluno encarcerado, não só o interesse pelo 
estudo mas também a perspectiva de um futuro melhor e que, apesar de estarem em 
um ambiente prisional, existem possibilidades de desenvolvimento de práticas 
educativas reflexivas e que respeitem a realidade do aluno preso utilizando-se do 
ensino como prática descolonial, respeitando os saberes locais e a construção do 
aluno até o momento das aulas. 
 

Palavras-chave: Ensino descolonial. Ensino no sistema penitenciário. Educação 
libertadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

In the present dissertation, we aim to examine the possibilities understood through 
teaching in the Criminal Complex of Pau dos Ferros - RN, aiming to understand the 
experience lived by the imprisoned subjects and their perception of the education 
received. We assume, as central theoretical basis, the studies of Freire (1987), 
Goffman (1961), Walsh (2012), Foucalt (1987). The phenomenological analysis, with 
a qualitative focus, had as object of analysis a questionnaire answered by the teacher 
and by the students of the Penal Complex. This phenomenological research aims to 
understand how it works and what are the perceptions of those involved in teaching 
activities in a penitentiary, with this, we sought to understand what practices the 
teacher taught in his classes, his vision about the system penitentiary, the feelings and 
desires of the students being within a program of prison education, based on the 
answers it was possible to make the phenomenological reduction and the meeting of 
units of meanings through the speeches. Our final perceptions point out that the 
teaching based on liberating and reflexive practices can awaken in the imprisoned 
student not only the interest for the study but also the perspective of a better future and 
that although they are in a prison environment there are possibilities for the 
development of educational practices reflective and that respects the reality of the 
arrested student using the teaching as decolonial practice, respecting the local 
knowledge and the construction of the student until the moment of the classes. 
 

Keywords: Decolonial teaching. Teaching in the penitentiary system. Liberating 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Esta dissertação é fruto de um estudo a partir do olhar fenomenológico acerca 

do ensino em penitenciárias, desenvolvida de abril de 2017 a março de 2019. Nosso 

campo de estudo foi o Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros - do Rio Grande 

do Norte, com estudantes do sistema carcerário. 

 Este trabalho tem a intenção de trazer a reflexão quanto à necessidade de se 

buscar por práticas de ensino libertadoras e descoloniais. O encarceramento retira do 

indivíduo diversos direitos, mas não o da educação, e educar para mudança em um 

espaço onde o Estado exerce o mecanismo de opressão requer um olhar diferenciado 

sobre as práticas. 

 O ensino no cárcere não tem recebido a devida atenção por parte do sistema 

educacional, pois deveriam ter garantidos em seus planos pedagógicos estratégias 

de ensino diferenciadas para o público em questão, tendo em vista a realidade 

vivenciada por cada indivíduo. 

 O interesse por essa realidade e este público nasce a partir do caminho de 

formação acadêmica deste pesquisador, com graduação em Direito, especialização 

em Direitos Humanos e Ressocialização e uma segunda pós-graduação latto sensu 

em Ciências Criminais. Além disso, a participação em projetos de pesquisa e 

extensão, enquanto docente, propiciou um maior contato com a realidade de vida das 

pessoas em situação de prisão. 

 A ideia é que este estudo desenvolva na busca das essências, respeitando o 

processo fenomenológico de desvelamento do fenômeno, de uma forma pura e sem 

interferências externas, preconcepções ou induções, este pesquisador busca retornar 

as coisas mesmas1. 

 Sendo assim, fica este pesquisador em estado de disponibilidade2 perante o 

ensino em penitenciárias, ou seja, o fenômeno estudado. Objetivando, com isso, 

captá-lo em sua pureza de estado, assim como se apresenta e é dado na consciência 

dos sujeitos pesquisados para descrevê-los com todas as suas qualidades. 

 A pesquisa exigiu a busca de informações em diferentes áreas do 

conhecimento, dentre elas, o Direito, a Filosofia, Psicologia, Educação, Ensino, 

                                                           
1 A expressão “ voltar as coisas mesmas” é usada por Husserl conhecido por ser o pai da fenomenologia para se 
referir ao fenômeno sem interferência de pressupostos ou ideias pré-concebidas acerca deste.  
2 Estar em estado de disponibilidade para a Fenomenologia significa estar livre de preconcepções acerca do 
fenômeno para compreendê-lo da melhor forma que este se apresente. 
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Sociologia, Pedagogia. Ao fazer a junção destes conhecimentos, percebe-se a 

importância para o embasamento dos dados desta dissertação. 

 
1.1 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA 
 

Pensando em uma forma de diminuir as desigualdades e cumprir com a 

obrigação de oferecer a educação a todos, como manda a Constituição Federal, o 

Estado lançou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como mecanismo de 

oportunizar o acesso à educação para pessoas que não estudaram na idade 

legalmente prevista. 

 Nas exatas palavras do artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria 

e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”.  

(BRASIL, 1996). 

 Tendo em vista que é dever do Estado garantir educação ao apenado e a falta 

de estrutura que paira na educação brasileira, a EJA se apresentou como sendo o 

modelo mais adaptável a essa realidade. Concretizando, assim, as obrigações 

estatais de suprimento da educação em penitenciarias, sendo inserido de forma 

expressa na Lei de execuções penais, a partir do advento da Lei 13.163 de 2015, que 

acrescentou o §2, dizendo que: “os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às 

presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos”. Acredita-se na educação 

como instrumento de mudança e transformação social; estando no ambiente 

penitenciário, acredita-se ainda, no seu papel de reintegrar o indivíduo na sociedade 

quando no momento da sua saída. 

 Em 2017, o Departamento Penitenciário Nacional em parceria com o Ministério 

da Justiça e Segurança Pública, com referência aos dados colhidos até junho de 2016, 

lançaram um relatório com o panorama atual do sistema penitenciário nacional em 

diversos aspectos, dentre eles com relação ao ensino em penitenciárias. O relatório 

mostra que existem, no Brasil, cerca de setecentos mil apenados e que destes apenas 

12% estavam envolvidos com alguma atividade educacional, sendo que 51% tinham 

como escolaridade o fundamental incompleto. Ou seja, boa parte das pessoas que 

estão no sistema penitenciário não concluíram a educação básica e não estão 

inseridos em uma política de continuidade de estudos que, em tese deveria estar 

ocorrendo dentro das penitenciárias. 
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 Com vistas para o Rio Grande do Norte, estado onde esta pesquisa se 

desenvolveu, percebe-se que a situação é um pouco mais grave se comparado aos 

demais estados. Aponta o relatório que existe um número total de 8.809 apenados, e 

que somente 2% estavam envolvidos em alguma atividade de ensino. Liderando a 

pesquisa aparece o estado do Tocantins com população carcerária de 3.468 

apenados e contando com 25% destes envolvidos em atividades de ensino. Logo, o 

estado com pior e mais baixo índice de pessoas estudando dentro das penitenciárias 

é o do Rio Grande do Norte, sendo este o panorama atual notificado pelas instituições 

competentes acima mencionadas. 

Acerca do ensino em prisões, existem pontos que devem ser analisados de 

forma conjunta para entender melhor o atual panorama deste fenômeno. Um desses 

pontos é a elaboração e execução dos planos estaduais de educação em prisões que 

traçam diretrizes gerais a serem alcançadas nesta modalidade de ensino. Pensando 

nisto, Pereira (2018) realizou uma pesquisa analisando quatorze planos estaduais de 

educação em prisões (PEEPs) e neles ficou evidenciado que, mesmo havendo a 

pluralidade de ações, metas e necessidades, haviam também pontos em comum 

como a falta de espaços físicos, equipamentos para as aulas, pessoal qualificado, 

dentre outros. 

 Segundo o Plano Estadual de Educações em Prisões do Rio Grande do Norte, 

o Estado possui 22 penitenciárias das quais apenas 6 ofertam educação em alguma 

de suas modalidades. Este fato corrobora com o relatório do Departamento 

Penitenciário Nacional quando se constata que o Rio Grande do Norte tem o menor 

índice de pessoas estudando dentro do sistema penitenciário. 

 Na tentativa de entender melhor os dados sobre este índice inferior aos demais, 

buscou-se elencar o perfil das pessoas que cumprem pena no Complexo Penal 

Regional de Pau dos Ferros. Em meio as pesquisas, descobriu-se que existem vários 

dados em branco, constando apenas o número de 14 apenados não alfabetizados e 

mais nada, o que compromete diretamente que as estratégias traçadas pelo plano 

cheguem a contemplar a real necessidade dos apenados que ali se encontram. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 
 A partir da contextualização é possível perceber que existem muitas 

dificuldades ao se falar de ensino em penitenciárias, ainda mais no Rio Grande do 
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Norte, em especial na cidade de Pau dos Ferros onde os próprios órgãos públicos não 

têm o controle das atividades exercidas e oferecidas por seus subordinados, como foi 

visto no ponto anterior. 

Em uma breve análise do Plano Estadual de Educação em Prisões, ao se falar 

do Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros percebe-se que:  

 

Essa unidade oferece como espaço para o funcionamento de salas de aula o 
refeitório que tem comunicação com a cozinha. As mesas e bancos para 
assento são os do refeitório, ou seja, de alvenaria e encontram-se bastante 
deteriorados. Não existem armários, estantes, nenhum tipo de recurso 
material adequado para o desenvolvimento de atividades educacionais. 
Nesse mesmo espaço, são atendidas 2 (duas) turmas quando há 
possibilidade. (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2015, s.p) 

 

 Diante dessa realidade, justifica-se essa pesquisa pela carência e a 

necessidade de entender como acontece o ensino com base na EJA, nessas 

condições. Neste sentido, é importante esse entendimento para toda a área do ensino, 

uma vez que, mesmo em condições tão precárias e em meio ao esquecimento à 

educação acontece. 

 Se justifica essa pesquisa no campo social, já que é de interesse de toda 

sociedade que a violência e a criminalidade diminua, ainda que esta pouco haja para 

que isso aconteça. De toda forma, imagine que “ressocializados”, conscientes de seus 

delitos e com intenção de mudar uma vez colocados em meio social, todos saem 

ganhando e, em uma comunidade de privações, a liberdade que se tem é na 

educação. Logo, é importante saber como a educação pode auxiliar o indivíduo nesse 

processo de cumprimento de pena e de tentativa de conciliação dos seus interesses 

com os interesses da sociedade de uma forma geral. 

 No campo acadêmico se justifica através de uma pesquisa prévia acerca do 

estado da arte realizada no mês de janeiro de 2019 no catálogo de teses e 

dissertações da CAPES, disponibilizados para busca através do seguinte endereço 

eletrônico:< https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>.  

 No campo destinado à busca de teses e dissertações foram digitadas as 

seguintes palavras-chave: “ensino em prisões”, “ensino em penitenciárias”, “educação 

em prisões”, “educação em penitenciárias”, “ensino em presídios” e “educação em 

presídios”. Após digitar cada palavra-chave buscou-se a ferramenta “refinar meus 

resultados”, disponibilizada pela própria plataforma da CAPES, e, neste momento, foi 

possível identificar que não havia nenhum critério de refinamento ligado à área de 
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ensino, o mais próximo que se achava era de educação. O quadro 1 explica o 

refinamento feito: 

 
Quadro 1 – Teses e dissertações com as palavras-chave em educação e ensino 

Título 
Grande Área de 

Conhecimento 

Área de 

Conhecimento 

Área de 

Avaliação 

Área de 

Concentração 

Nome do 

Programa 
Resultado 

Ensino em 

Prisões 

1-Ciências 

Humanas; 

2-Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

1-Educação 

2-Educação3 
Educação Educação Educação 

Nenhum 

Registro 

Encontrado 

“Ensino em 

Penitenciárias 

1-Ciências 

Humanas; 

2-Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

1-Educação 

2-Educação 
Educação 

Educação 

 
Educação 

Nenhum 

Registro 

Encontrado 

Educação em 

Prisões 

1-Ciências 

Humanas; 

2-Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

1-Educação 

2-Educação 

1-Educação 

2-Educação 

Educação 

 

Educação 

 

Nenhum 

Registro 

Encontrado 

Educação em 

Penitenciárias 

1-Ciências 

Humanas; 

2-Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

1-Educação 

2-Educação 

1-Educação 

2-Educação 

Educação 

 

Educação 

 

Nenhum 

Registro 

Encontrado 

Educação em 

Presídios 

1-Ciências 

Humanas; 

2-Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

1-Educação 

2-Educação 

1-Educação 

2-Educação 

Educação 

 

Educação 

 

Nenhum 

Registro 

Encontrado 

Ensino em 

Presídios 

1-Ciências 

Humanas; 

2-Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

1-Educação 

2-Educação 

1-Educação 

2-Educação 

Educação 

 

Educação 

 

Nenhum 

Registro 

Encontrado 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Para melhor entendimento do quadro 1, deve-se saber que, após digitadas as 

palavras do quadrante “Título”, foi feito uma marcação afunilando a pesquisa do 

catálogo da CAPES a partir dos critérios grande área de conhecimento, área de 

conhecimento, área de avaliação, área de concentração e nome do programa. Os 

espaços marcados na pesquisa foram descritos no quadro acima de acordo com cada 

quadrante e ao final de todas as buscas nada se encontrou que interligasse as 

palavras pesquisas dentro das linhas da educação. 

                                                           
3 Nos quadros que aparecerem filtros repetidos estão assim, pois, o mecanismo de busca da CAPES ofereceu 
duas opções com os mesmos nomes, ou seja, os mesmos filtros e buscando uma maior confiabilidade a área da 
educação todos foram marcados. 
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 Não foram feitos refinamentos, quanto aos trabalhos encontrados, se eram 

teses ou dissertações, ou seja, deixou-se que a ferramenta buscasse todos. Como 

não foram feitos outros refinamentos quanto a lapso temporal, pesquisadores ou 

universidades, foram aceitos todos os trabalhos que pudessem ser encontrados 

dentro da plataforma. 

Fato curioso ocorreu ao se digitar apenas a palavra “prisões”, usando os 

mesmos mecanismos de refinamento acima descritos, pois foram encontrados vinte e 

dois trabalhos, estando eles abaixo elencados. 

 
1. GOMES, PRISCILA RIBEIRO. Tecendo fios nos espaços e tempos da escola na 

prisão' 06/09/2013 212 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Campinas Biblioteca Depositária: 
Biblioteca Central da Unicamp. 
  

2. DINIZ, ANA LUCIA PASCOAL. Proeja FIC/FUNDAMENTAL no IFRN campus 
Mossoró: das intenções declaradas ao funcionamento de um curso em espaço 
prisional' 28/02/2014 218 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central Zila Mamede. 

 
3. OLIVEIRA, CAROLINA BESSA FERREIRA DE. A educação nas prisões brasileiras: 

a responsabilidade da universidade pública' 31/08/2017 undefined f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo 
Biblioteca Depositária: FEUSP.  

 
4. FRANCA, FRANCISCA DAISE GALVAO FREIRE DE. Processos educacionais no 

cárcere: um estudo sobre as representações sociais de jovens e adultos nas prisões' 
26/07/2016 144 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca Depositária: undefined. 
 

5. PINEL, WALACE ROZA. Educação em prisões: um olhar à formação profissional na 
penitenciária feminina do Distrito Federal' 28/11/2017 228 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: 
bce. 
 

6. MARTINS, VALDIR BORGES. O ensino da arte nas prisões: desafios, 
possibilidades e limites para uma educação humanizadora' 24/05/2017 157 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TUIUTI DO 
PARANÁ, Curitiba Biblioteca Depositária: SLS. 
 

7. MASTRANGELO, NATALIA BARRACO. Pedagogia do antidestino: micropolíticas 
educativas do cuidado na formação do pessoal penitenciário uruguaio' 23/02/2016 85 
f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS, Campinas Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Unicamp. 
 

8. CARVALHO, ODAIR FRANCA DE. Entre a cela e a sala de aula: um estudo sobre 
experiências educacionais de educadores presos no sistema prisional paulista' 
28/08/2014 279 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA, Uberlândia Biblioteca Depositária: UFU - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. 
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9. MENOTTI, CAMILA CARDOSO. O exercício da docência entre as grades: reflexões 
sobre a prática de educadores do sistema prisional do estado de São Paulo' 
28/02/2013 129 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO CARLOS, São Carlos Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações - BCo/UFSCar. 
 

10. VIDOLIN, LUCIMARA APARECIDA DE MOURA. Educação no sistema prisional: 
desafios, expectativas e perspectivas' 18/04/2017 142 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ, Curitiba Biblioteca 
Depositária: Sydnei Antonio Rangel Santos.  

 
11. OLIVEIRA, JAILTON ALVES DE. Vadias, homicidas, ladras, embriagadas, 

prostitutas, adúlteras, defloradas, desordeiras, obscenas, alienadas: mulheres na 
Casa de Detenção da Corte imperial (1860-1889)' 06/02/2018 346 f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Rede Sirius. 
 

12. ROSA, CAMILA SIMOES. A interseccionalidade e suas contribuições para a 
compreensão do encarceramento de mulheres negras ' 05/03/2018 undefined f. 
Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO CARLOS, São Carlos Biblioteca Depositária: Repositório UFSCar. 

 
13. CORTINA, CAMILA LORENZONI. A "cela de aula" – educação escolar na prisão: 

a percepção dos apenados acerca dos processos educacionais' 27/08/2018 138 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE CHAPECÓ, Chapecó Biblioteca Depositária: Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó.  

 
14. MEDEIROS, JANE MARIA DA SILVA NOBREGA. O sentido da educação para 

mulheres em privação de liberdade: vivências e perspectivas' 18/03/2016 141 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO, Cuiabá Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial do Instituto de 
Educação e Biblioteca Central / IE / UFMT.  

 
15. CENTENARO, FRANCIS JESSE. A utilização das TIC no ensino de física: uma 

experiência no sistema prisional em santa maria/rs' 30/04/2014 146 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 
Santa Maria Biblioteca Depositária: Biblioteca Centra UFSM. 

 
16. CUNHA, MEIRE CRISTINA. Educação política e as TIC nos fóruns de EJA do 

Brasil: práticas e desafios nos casos do Distrito Federal e de Goiás' 04/07/2014 159 
f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 
Brasília Biblioteca Depositária: BCE UnB. 
 

17. TORRES, ELI NARCISO DA SILVA. A gênese da remição de pena pelo estudo: o 
dispositivo jurídico-político e a garantia do direito à educação aos privados de 
liberdade no brasil ' 30/10/2017 290 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Campinas Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central da UNICAMP. 
 

18. CAMPOS, ALINE. Educação, escola e prisão: o “espaço de voz” de educandos do 
centro de ressocialização de rio claro/sp.' 25/02/2015 275 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, São Carlos 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BCo/UFSCar. 
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19. SILVA, ANTONIO KADRENGUENGUE JOLOLO DA. Reincidentes da Penitenciária 
de Benguela: prisão e história em Angola' 16/09/2014 135 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Rede Sirius. 
 

20. SILVA, OTONIEL RODRIGUES. A banalização das práticas pedagógicas: notas 
sobre uma pedagogia de exceção em um centro de internação de adolescentes 
Tubarão – Santa Catarina 2014' 26/03/2014 120 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA, Tubarão 
Biblioteca Depositária: BU UNIVERSITARIA. 
 

21. TAVARES, DAIANE DE OLIVEIRA. Por uma Penitenciária de Portas Abertas: 
produção, circulação e recepção do discurso humanizador de Victório Caneppa na 
revista A Estrêla (1951-1955)' 28/03/2017 173 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 
Biblioteca Depositária: Rede Sirius. 
 

22. OLIVEIRA, ROSANGELA SILVA. A forma da escola primária maranhense (1889-
1912)' 29/07/2014 278 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central Zila Mamede.  

 

 Um fato interessante, acerca desta busca, é que a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte apareceu três vezes, entre os anos de 2014 e 2016, com trabalhos 

efetuados sobre ensino e educação em penitenciárias. Apesar do número encontrado 

de 22 trabalhos, percebe-se, pelo levantamento da literatura, que pouco se tem 

estudado nas linhas de pesquisa de educação a respeito deste contexto de opressão 

e vulnerabilidade social. Consequentemente, a falta desses estudos invisibiliza a 

realidade sobre essa modalidade de ensino, se justificando a contribuição acadêmica 

que este estudo carrega. 

 Como justificativa pessoal, tem este pesquisador afinidade com a temática uma 

vez que, desde a graduação, acompanhou e vivenciou o contexto prisional enquanto 

pesquisador e extensionista e agora como professor universitário sente a necessidade 

de contribuir de uma nova forma para a realidade onde está inserido. 

 À luz destes argumentos, a realidade reclama por voz, visibilidade e alternativas 

que possam contribuir com uma mudança que encoraje desde os docentes até os 

estudantes a continuarem trilhando pelo caminho do conhecimento por mais árduo e 

difícil que ele possa aparecer, falando de libertação enquanto o indivíduo está preso. 

 
1.3 A TRAJETÓRIA PRÉ-INVESTIGATIVA DO PROBLEMA 
 

O interesse deste pesquisador pelo sistema penitenciário tem uma “breve 

longa” história se assim pode-se dizer. Logo no terceiro semestre do curso de direito, 

em 2012, durante a disciplina de Direito Penal I, teve de imediato interesse pela forma 
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como sua professora conduzia a disciplina, sempre voltada para um olhar 

constitucional, garantista, humano e de respeito para com as pessoas que estavam 

cumprindo pena.  

No quarto semestre já estava engajado no projeto de pesquisa sobre 

criminologia e pôde enxergar a pessoa presa para além do delito cometido, associado 

ao projeto de extensão para assessoria jurídica a apenados que cumpriam pena nos 

presídios de Patos-PB. 

 Entre 2012 e 2015 participou de eventos voltados à área criminal abordando o 

sistema penitenciário sobre vários prismas, culminando na pós-graduação, em 2016, 

sobre Direitos Humanos e Ressocialização que também estudava os direitos das 

minorias sociais e grupos vulnerabilizados. 

 Ainda no ano de 2016 ingressou em uma nova pós-graduação, desta vez a 

respeito das ciências criminais para unir os estudos até então adquiridos e assim dar 

continuidade às pesquisas na área. Estas deram subsídios ao ingresso, em 2017, no 

programa de pós-graduação, no curso de Mestrado Acadêmico em Ensino, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus de Pau dos Ferros. 

 Em 2018 este pesquisador ingressou na Faculdade Evolução – Alto Oeste 

Potiguar como docente e de imediato abriu o projeto de pesquisa Direitos Humanos, 

Minorias e Sociedade para trabalhar com grupos em vulnerabilidade social. Seguindo 

os passos dos seus mestres, enquanto discente outrora, e como eixo primário do 

projeto, foram desenvolvidas pesquisas acerca do sistema carcerário, fortalecendo os 

estudos, também, sobre o tema desta pesquisa, momento em que foi possível 

aprofundar um pouco mais o contato com os estudos sobre o sistema carcerário. 

 Percebe-se assim, que essa breve história releva uma afinidade com a temática 

que já acompanha este pesquisador ao longo dos anos em diversos tempos e níveis 

de estudo. Por sua vez, agora se debruça ao caso específico de Pau dos Ferros, no 

Rio Grande do Norte, para desenvolver o projeto de Mestrado em Ensino, na linha de 

Pesquisa em Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

abraçando três desafios: o do ensino, do sistema penitenciário e do olhar 

fenomenológico. 

 
 1.4 A RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 
 As pesquisas que envolvem ensino em sistema penitenciário no Brasil são 

escassas. Isso, levando em consideração os dados do catálogo da CAPES, no qual 
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foram encontrados apenas 22 trabalhos em todo Brasil sobre a temática. Esse fato 

acaba corroborando o entendimento deste pesquisador com Miranda e Pereira (2016) 

ao justificar a relevância dos seus estudos na escrita de artigos científicos sobre a 

importância do ensino prisional. 

Diante do exposto a reflexão acima leva a inferir questões sobre a 

desvalorização de ensino e a invisibilidade do sistema carcerário por parte, inclusive, 

dos próprios pesquisadores da educação. Entretanto, em meio a linha do 

desinteresse, existem alguns poucos autores que escrevem sobre o tema e alguns 

destes serão mencionados a seguir. 

Alguns pensadores já haviam se preocupado com as questões envolvendo o 

encarceramento. O grande objetivo da pena seria trabalhar a pessoa que está 

encarcerada para que ela não voltasse a transgredir as normas, isto é, que ela 

passasse por um processo educativo a partir das privações. 

 
Reanimar um interesse útil e virtuoso, cujo enfraquecimento é provado pelo 
crime. O sentimento de respeito pela propriedade – a de riquezas, mas 
também a de honra, de liberdade, de vida – o malfeitor o perde quando rouba, 
calunía, sequestra ou mata. É preciso então que lhe seja reensinado. E 
começaremos a ensiná-lo nele mesmo: ele sentirá o que é perder a livre 
disposição de seus bens, de sua honra, de seu tempo e de seu corpo, para, 
por sua vez, respeitá-lo nos outros. (FOUCAULT, 1987, s.p) 

 
 Foucault (1987) traz aqui a ideia da ressocialização do indivíduo através do 

processo de “reensinar” aquele que errou a maneira correta de conviver em sociedade 

e assim poder voltar a ser uma pessoa virtuosa, saindo da criminalidade. Por isso, 

uma das obras que inspiraram esta dissertação foi “Vigiar e Punir”, na qual Foucault 

expõe o cerne da ressocialização a partir da crença de que o Estado seria capaz de 

“reensinar” o indivíduo que transgrediu as normas impostas. Entretanto, uma grande 

discrepância existe acerca do que deveria ser e do que é. 

 Vale ressaltar que o “reensinar”, para este contexto, não é ensinar no sentido 

de libertar, conhecer, mas sim no sentido de dominar o indivíduo a partir das regras 

impostas socialmente e que por algum motivo chegaram a ser descumpridas, então o 

“reensinar” aqui seria quase um novo “adestrar”. 

Continuando as reflexões sobre as obras de maior relevância para este estudo, 

aparecem aqui os escritos de Lourenço e Onofre (2011), “O espaço das prisões e suas 

práticas educativas: enfoques e perspectivas contemporâneas”. Uma obra que foi 

organizada através da contribuição de doze pesquisadores sobre o sistema 
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penitenciário. Diversos autores se destacam por suas contribuições em outros estudos 

que vêm demonstrando vários conflitos e contradições que existem ao se trabalhar no 

sistema penitenciário, como é o caso de Onofre e Julião (2013, s.p):   

 
Temos assistido a avanços pouco significativos e recomendações frágeis 
sobre a necessidade de reformulação dos modelos formativos vigentes e do 
perfil desejável para o professor. Tal situação caracteriza a formação de 
professores que atuam em diferentes níveis do ensino e em diferentes 
espaços educativos e, no caso das escolas das prisões, é agravada pelas 
circunstâncias e peculiaridades do sistema prisional. 

 

 Dentre os diversos percalços que se fazem presentes, apontam os autores 

quanto à formação dos professores para atuar nesse ambiente de tantas 

particularidades e singulares. Percebe-se uma combinação conflituosa entre o 

objetivo do sistema prisional, e a educação por ele oferecida, com a realidade prática 

do serviço prestado aos detentos. 

Uma vez que se encontram os detentos em um ambiente hostil e repressivo de 

direitos, o educador tem o condão de promover um espaço de “libertação” ainda em 

meio ao sistema carcerário. Só que o despreparo para enfrentamento daquela 

realidade muitas vezes colabora com a ineficácia do sistema como um todo, 

necessitando que sejam implementados métodos e ideais humanísticos neste tipo de 

educação. 

 Sobre a educação nas penitenciárias, Miranda e Pereira (2016, s.p) afirmam 

que, “o papel da educação no cárcere deve ser de educar e reeducar os presos, 

garantindo uma educação para a vida toda e auxiliá-los a uma visão de mundo e busca 

por inserção na sociedade”. Logo, que esta educação recebida seja significativa, e 

possa colaborar os com objetivos legais do sistema penitenciário. Miranda e Pereira 

(2016) chamam atenção para o verdadeiro sentido da escola nas penitenciárias, já 

que muitos apenados enxergam nela apenas o condão de diminuição dos seus dias 

de pena através da remição. 

 As relações traçadas com a penitenciária têm estreito enlace com a teoria de 

Goffman (1974). Na sua obra, “Manicômios, prisões e conventos”, o autor traz uma 

severa crítica à institucionalização do ser através da do que ele vem chamar de 

mortificação do eu, que será melhor explicado mais adiante. Ora, uma pessoa que 

está morrendo geralmente busca viver, se libertar da condenação da morte, e é nessa 

perspectiva que nascem teorias libertadoras advindas de Freire e outros autores. 
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 Francesco Carnelutti, advogado italiano, escreveu certa vez sobre “As misérias 

do processo penal” (2010). Em sua obra ele fala sobre a desumanização para com a 

pessoa do preso em todo processo de apuração do crime e, em especial, o momento 

do cárcere. Isso sugere uma simetria com os olhares das pesquisas já levantadas até 

então no Brasil com relação à precarização das penitenciárias públicas e muito mais 

com relação aos serviços educacionais prestados. 

 Retomando à obra de Carnelutti é possível perceber esses traços na seguinte 

passagem: 

 

Finda a cerimônia, depois da entrega do acusado, retirado de trás das grades 
e entregue em custódia aos policiais, todos retornam ao seu cotidiano e 
pouco a pouco, ninguém mais se lembra do morto. Se agirmos dessa 
maneira, a penitenciária é mesmo um cemitério em que se enterra vivo todo 
o condenado. (CARNELUTTI, 2010, p. 102-103) 
 

 De acordo com o autor, o preso é considerado um morto para a sociedade, e 

antes de morrer ele passa pelo processo de mortificação do eu trazido por Goffman 

(1974). O preso é esquecido ao mesmo tempo que “morre”, sobrevindo como 

esperança aos mortos, os estudos acerca da pedagogia da libertação e da 

descolonialidade do ser que serão tradados a seguir. 

 Diante da literatura utilizada neste trabalho, percebe-se a colonialidade como 

um processo histórico-cultural de supremacia e distorção de alguns aspectos da vida 

em sociedade como o ser, o saber e que chega no ser humano através do seu 

imaginário. A partir daí, criam-se categorias binárias que levam a padrões de 

discriminação por meio das diferenciações feitas utilizando o critério de colonização 

surgido na América Latina.  

 Soares e Viana (2017), escreveram sobre “Educação no cárcere: um estudo 

partir da descolonialidade do ser”, sendo a descolonialidade uma das teorias 

libertadoras frente à mortificação e institucionalização do ser humano. Nesta obra, as 

autoras defendem que: 

 
Se a prisão transforma o indivíduo em preso desumanizado, a sala de aula 
precisa ter o compromisso de transformar esse preso em educando 
consciente, enriquecendo suas experiências e fornecendo a luz da qual 
precisa para enxergar novas e infinitas possibilidades de superação e 
humanização. (SOARES; VIANA, 2017, p. 20-21) 
 

 Para as autoras, a resposta encontrada para se chegar a esse modelo foram 

encontradas a partir da teoria da descolonialidade trabalhada por Catherine Walsh em 



25 
 

quatro categorias, exploradas no texto “Interculturalidad y (de)colonialidad: 

perspectivas críticas y políticas”. Entretanto, o que mais se importa nesta pesquisa é 

a descolonialidade do ser, o que, segundo a autora, " é o que se exerce por meio de 

inferiorização, subalternização e desmodernização: o que Frantz Fanon chamou de 

tratamento da não-existência" 4(WALSH, 2012, p.67). 

 Neste prisma, entende-se o ambiente carcerário como um lugar onde a 

educação deve entrar de forma descolonial no intuito de combater a colonialidade do 

ser, como afirma Walsh (2012).  Esse fenômeno se exteriora através da 

desumanização e, em muitos relatos midiáticos, é possível perceber as condições 

desumanas nas quais os apenados estão submetidos. 

 Logo, é sabido e notório em programas televisivos, jornais e em tantos outros 

meios de comunicação a precarização do sistema carcerário brasileiro. Sistema este, 

onde há a existência de uma colonialidade do ser a partir dos conceitos sobre os 

fenômenos trazidos por Walsh (2012), em consonância, ainda, com as contribuições 

de Goffman quanto ao ser institucionalizado. 

 As pesquisas sobre descolonialidade encontram sentido nos trabalhos de 

Paulo Freire, este, inclusive, é citado diversas vezes no texto “Intercuturalidad crítica 

y pedagogia de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir” de 

Catherine Walsh. A prática pedagógica voltada para a transformação política do 

indivíduo oprimido, em suas palavras:  

 
Considerar esse trabalho político-pedagógico e pedagógico-político no atual 
contexto latino-americano talvez seja mais complexo hoje, tanto para o 
reconhecimento e inclusão dos "oprimidos e condenados" nas instituições e 
nos discursos públicos, oficiais, neoliberais e transnacionalizados (WALSH, 
2012, p.34).5 

 
 Percebe-se interação e diálogo entre os conceitos defendidos por Walsh (2012) 

e aqueles difundidos por Freire (1987), já que a atividade pedagógica para este 

também é um instrumento político e crítico de libertação do ser, da saída da opressão 

para a atuação no mundo ao redor. 

                                                           
4 Tradução nossa de: “la colonialid del ser, un tercer eje, es la que se ejerce por médio de la 
inferiorización, subalternizacion y desumanizacion: lo que Frantz Fanon se referió como el trato de la 
no ‘existência’.” 
5 Tradução nossa de: “considerar este trabajo político-pedagógico y pedagógico-político em el contexto 
actual latiamericano es, tal vez, más complejo hoy, tanto por el reconocimento y la inclusión de los 
‘oprimidos y condenados’ em las instituiciones y el discurso públicos, oficiales, neoliberales y 
transnacionalizados 
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 Em sua obra “A pedagogia do oprimido” Freire (1987) defendia a 

descolonialidade do ser a partir da teoria da libertação, percebe-se isto quando ele diz 

que: 

 
Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, 
jamais estiveram fora de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura 
que os transforma em “seres para outro”. Sua solução, pois, não está em 
“integrar-se", em “incorporar-se” a esta estrutura que os oprime, mas em 
transformá-la para que possam fazer-se “seres para si” (FREIRE, 1987, p. 39) 

  

 Fazendo um paralelo com Goffman (1974), enquanto as instituições que 

transformam o ser, como no caso uma penitenciária, o ensino deve ser com viés de 

libertação no sentido de ressignificar a estrutura que os oprime e transformá-la em um 

instrumento a seu favor para que eles sejam para si como ensinava Freire. 

 Diante do panorama traçado a partir dos autores e pesquisas levantadas, 

acredita-se que elas possam dar direcionamentos para conduzir este estudo com 

relação à relevância necessária papa a construção do conhecimento científico e 

filosófico. Objetivamos que esse conhecimento possa se expandir e chegar até os 

educadores que atuam no sistema prisional, bem como a todos os envolvidos no 

sistema carcerário, tendo em vista que somente uma mudança em todo o aparato 

estatal e social é que ocasionará uma mudança efetiva na violência e na forma como 

esta é tratada e conduzida no Brasil. 

 
1.5 QUESTÕES DA PESQUISA 
 
 Uma vez definida a área que esta pesquisa se encontra, com relação ao ensino 

em penitenciárias, foram formuladas algumas questões norteadoras para que 

pudessem ser direcionados os objetivos da pesquisa, assim são elas: 

 Como se sentem os indivíduos encarcerados? 

 De que forma a atual conjuntura educacional do sistema penitenciário auxilia 

na perpetuação da violência social? 

 Como está sendo o tratamento educacional dado ao apenado de acordo com 

a legislação vigente? 

 Quais os caminhos que os professores podem seguir para construção de uma 

educação prisional que ocasione transformação no ser em questão? 

 O que pensam os indivíduos em situação de prisão sobre a educação? 
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Algumas dessas questões já serão respondidas de acordo com o aparato 

teórico escolhido. Entretanto, para uma análise mais profunda das questões, os dados 

empíricos precisam ser coletados e analisados tendo em vista a importância da 

compreensão deste fenômeno trazendo consigo a objetividade da pesquisa científica 

e subjetividade dos sujeitos trabalhados. 

Duas coordenadas foram estabelecidas para o desenvolver desta pesquisa: 

 A sistematização teórica realçando o ensino em penitenciárias e as 

dificuldades enfrentadas neste cenário para concretização de um ensino 

descolonial e libertador nos padrões estabelecidos pela EJA no 

cumprimento das leis vigentes. 

 Pesquisa de campo com amostra de 23 estudantes do Complexo Penal 

Regional de Pau dos Ferros – RN. 

Para responder as questões acima levantadas temos os seguintes objetivos de 

pesquisa: 

De forma geral, o objetivo desta pesquisa é saber como acontecem as práticas 

educacionais no Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros – RN. A partir deste, 

formulou-se os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer o processo histórico de nascimento das prisões e seus fundamentos; 

 Estabelecer paralelos entre a legislação concernente à educação e à realidade 

do campo de pesquisa; 

 Investigar como está ocorrendo o processo de ensino dentro de uma 

penitenciária. 

 Analisar os discursos dos apenados levando-se em conta a sua reflexão e 

sentimentos com relação ao ensino recebido. 

 
1.6 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
 O fenômeno do ensino no sistema prisional poderia ser abordado de diversas 

formas, entretanto, fazendo parte de um programa de pós-graduação em ensino e 

sendo de base nas ciências humanas e sociais, foi feita a opção pela pesquisa 

qualitativa. Oliveira (2007, p. 27) define pesquisa qualitativa como sendo: 

 
“(...) um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 
métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 
contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em 
estudos segundo  a literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de 
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questionários, entrevistas e análise de dados, que deve ser apresentada de 
forma descritiva.” 

 

 Desta forma, percebe-se que a pesquisa de natureza qualitativa se insere de 

forma propícia neste trabalho, considerando que se busca uma análise detalhada 

quanto à percepção dos sujeitos que fazem parte do processo de ensino no cárcere, 

bem como importa dizer que as técnicas que foram utilizadas se enquadram à 

realidade qualitativa. 

Dentre as características da pesquisa qualitativa trazidas por Oliveira (2007, 

p.39), destaca-se a de que o pesquisador deve se preocupar com o significado que 

as pessoas dão as coisas e à sua vida. Neste sentido, casa-se perfeitamente a 

abordagem qualitativa com o método aqui elencado que foi o método fenomenológico, 

pois busca as essências a partir do tomar da consciência do fenômeno nos indivíduos 

pesquisados. 

Aponta-se esta pesquisa de tipo explicativa, uma vez que seu compromisso 

com o método científico é revestido de rigor sistemático buscando, não apenas 

elencar e descrever, como também compreender o fenômeno em sua totalidade no 

momento em que ele é dado, haja vista que o ser humano só pode ser compreendido 

e não explicado (GUIMARÃES, 2005). 

Vale salientar que há uma divergência na nomenclatura empregada que não se 

confunde com seu sentido prático, já que, apesar da pesquisa ser do tipo explicativa, 

ao se adotar o método fenomenológico este pesquisador não pretende explicar uma 

realidade, mas compreender uma realidade de acordo com o conceito de Vieira (2010, 

p. 49): 

 
O objetivo da pesquisa explicativa é apontar as causas e as consequências 
dos fenômenos observados e explicar os mecanismos e os processos 
envolvidos em todos os pormenores. Deseja-se, com isso, estabelecer 
elementos de prova científica que liguem as variáveis em observação. 
(Grifos do autor) 
 

De uma forma simples, Antônio Carlos Gil (2008, p 14) destaca que: 

 
Nas pesquisas realizadas sob o enfoque fenomenológico, o pesquisador 
preocupa-se em mostrar e esclarecer o que é dado. Não procura explicar 
mediante leis, nem deduzir com base em princípios, mas considera 
imediatamente o que está presente na consciência dos sujeitos. 
 

Logo, findam-se as dúvidas com relação à nomenclatura e os objetivos da 

pesquisa explicativa, através deste método, e defende-se o método fenomenológico 
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nas concepções do seu fundador Husserl, uma vez que, por meio deste método, 

busca-se retomar a essência das coisas através daquilo que se é pesquisado. 

 
O que é, é na sua fonte, no seu dado. Não nos artifícios produzidos pela 
idealização matemática. Não na objetivação quantificadora carregada de 
pressupostos, mas na radicalidade do seu manifestar-se. Aí está uma das 
diretrizes fundamentais da atitude fenomenológica traçadas por Husserl: 
retomo ‘as coisas mesmas’, com a ausência de qualquer pressuposto. 
(GUIMARÃES, 2005, p. 3-4) 

 

O autor pretende dizer que o ponto de partida é o próprio fenômeno e não uma 

ideia pré-concebida que será testada, como nas pesquisas pautadas por métodos 

positivas. Este pesquisador se põe em epoché, estado de disponibilidade frente ao 

fenômeno, sem dominações produzidas pela lógica do homem, julgamentos ou 

crenças. 

Logo, se é o que é, é em algum momento e para alguma pessoa. Segundo 

Merleau-Ponty (1999, p. 1), a fenomenologia “(...) não pensa que se possa 

compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir da sua 

‘facticidade’”. 

Siani, Correa e Las Casas (2016, p. 201) afirmam que, quando se é feita uma 

pesquisa empírica com base fenomenologia é preciso encontrar o fenômeno e este, é 

a experiência comum vivida por todos os participantes da pesquisa, ou seja, no caso 

em tela, o fenômeno é o ensino no cárcere. 

 
Fenômeno vem da palavra grega fainomenon - que deriva do verbo fainestai 
– e significa o que se mostra o que se manifesta, o que aparece. É o que se 
manifesta para uma consciência. Consciência na fenomenologia, é 
intencionalidade, é o estar voltado para... ativamente. (BICUDO, 1994, p. 17-
18) 

 

 A partir da tomada da consciência do fenômeno é que se toma um ponto de 

partida para a investigação, uma vez que a consciência traz a percepção do fenômeno 

a partir da intencionalidade. Neste caso, nasceu a curiosidade de investigar o 

fenômeno do ensino no sistema prisional a partir do momento da tomada de 

consciência deste. 

 Como técnicas que deram suporte a esta pesquisa, foram utilizadas um 

levantamento bibliográfico, documental, observacional e de entrevistas, a partir da 

pesquisa de campo. 

 Para Lakatos e Marconi (2002, p.71), “a pesquisa bibliográfica, ou de fontes 

secundárias, abrange toda bibliografia já tomada pública em relação ao tema de 
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estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico etc.” 

 Logo, o levantamento teórico se faz como etapa importante para o 

conhecimento da fenomenologia por ser uma abordagem metodológica recente, como 

afirmam Siani, Correa e Las Casas (2016, p. 206). A partir disto, entende-se os passos 

a serem dados na pesquisa, bem como o aporte teórico do fenômeno mostrado, ou 

seja, as literaturas acerca do ensino do cárcere. 

 Com relação à técnica documental, usou-se a classificação trazida por Gil 

(2008, p.147) que são os de documentação direta e indireta, como no caso dos 

entrevistados desta pesquisa que se caracteriza como documentos obtidos de forma 

direta, bem como a análise de leis, relatórios, portarias, resoluções e outros 

documentos estatais que dizem respeito aos indivíduos envolvidos no sistema 

penitenciário do Rio Grande do Norte, sendo estes entendidos como obtidos de forma 

indireta. 

 O relatório do Departamento Penitenciário Nacional aqui analisado para 

averiguar dados acerca do sistema carcerário do Estado se caracterizam como sendo 

uma fonte de documentação de registro estatístico. Tais dados são geralmente 

coletados e armazenados para servir aos interesses de organizações, sobretudo da 

Administração Pública. Todavia, podem ser muito úteis para a pesquisa social (GIL, 

2008, p. 148). 

 Outra técnica utilizada foi a da observação, haja vista que “a observação ajuda 

o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 

indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento ” (LAKATOS, 

MARCONI, 2002, p.88). A descrição feita acerca do objeto observado busca a “volta 

das próprias coisas”, não se pode partir de qualquer ponto que não seja o fenômeno 

em si, pois se assim fosse se estaria negando a própria fenomenologia. 

 Como o método fenomenológico trabalha com a descrição que parte da 

observação, cuida-se que estes sejam feitos com rigor e cuidado, pois “descrever 

adequadamente consiste em enumerar todos e somente aqueles aspectos que são 

indispensáveis para ficarmos sabendo ‘que fenômeno é este’” (REZENDE, 1990, p. 

18). 

 Após a observação, ainda na pesquisa de campo, foram aplicados 

questionários com estudantes do sistema carcerário e com a professora. Acerca do 

foco, ou do assunto a ser tratado, foram estabelecidas algumas perguntas norteadoras 
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para que pudesse se conduzir a pesquisa. Primeiramente aplicou-se o questionário 

com alunos e as perguntas foram: 

 Como você se sente estando preso? 

 Como você se sente no momento das aulas? 

 Já desistiu alguma vez das aulas? Se sim, qual motivo? 

 Já teve vontade de desistir das aulas e continuou? Se sim, o que te fez 

continuar? 

 Por que você resolveu voltar a estudar? 

 Qual a maior lição que você lembra das aulas? 

 Dentro das aulas, qual a parte que você mais gosta e qual é o motivo? 

Com relação ao questionário aplicado com a professora do Complexo Penal 

Regional foram feitas as seguintes perguntas? 

 Quais as turmas ofertadas no Complexo Penal? E em qual você atua? 

 Quais os materiais didáticos utilizados? 

 Os alunos participam da escolha dos conteúdos ministrados? Se sim ou se não, 

explique como acontece a escolha. 

 Tem algum ou alguns conteúdos que você percebe maior participação e 

interesse dos alunos? Se sim, quais? 

 Os alunos têm exercícios extraclasse? Se sim, em que consistem? Se não, 

explique o porquê 

 Como você avalia a estrutura da sala de aula oferecida no Complexo Penal? 

 Foi ou é ofertado algum curso por parte do Estado na formação ou preparação 

para atuar na docência no sistema penitenciário? Se sim, qual? 

 Existe alguma diretriz, matriz curricular, plano de ensino ou algum outro 

documento específico que norteie o ensino dentro do Complexo Penal? Se sim, 

qual ou quais? 

 Como você se sente dando aula no sistema penitenciário? 

O objetivo de fazer estas indagações é para compreender a complexidade 

subjetiva que acompanha o indivíduo ao se tornar um ser institucionalizado. Além 

disso, perceber como o ensino vem interferindo ou não na forma como esse ser pensa 

e se sente, enquanto pessoa e quais suas perspectivas futuras. Todas estas 

informações foram importantes até o presente momento para que se possa 
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compreender o momento posterior deste trabalho que é o contexto em que se deu 

esta pesquisa. 

 

1.7 O CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

  
A pesquisa foi realizada no Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros no 

mês de março de 2019, com 23 estudantes do sistema penitenciário, sendo este o 

número total dos participantes das atividades educacionais. No Complexo é ofertado 

o Ensino de 1º a 6º ano do ensino fundamental através de informações pré-colhidas 

com a professora responsável pelas atividades de ensino. 

 

Figura 1 - Visão do Google Maps 

 
Fonte: google maps (2019) 

 
 Segundo os dados do IBGE6 (2019), que ajudam a delinear o campo desta 

pesquisa, Pau dos Ferros em 2010 tinha uma população de 27.745 mil habitantes com 

estimativa de 30.183 mil no ano de 2018.  

Acerca do Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros, inexistem documentos 

oficiais na instituição que revelem seu histórico, bem como ano de fundação, 

responsáveis e outros elementos semelhantes. Além disso, situa-se o Complexo 

Penal na Rua Hipólito Cassiano, S/N, Bairro São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, 

CEP:59.900-000. 

 
1.8 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

                                                           
6 Os dados foram obtidos no site oficial do IBGE: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pau-dos-
ferros/panorama >. 
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 Esta dissertação está dividida em duas partes. A primeira, sendo aquela em 

que se encontra o campo epistemológico para que se pudesse lançar um olhar de 

possibilidades e entendimentos quanto à manifestação do fenômeno e assim se 

subdividiu em dois capítulos, sendo eles: Educação no sistema prisional e Práticas 

educacionais nos presídios.  

Seguindo um caráter dialético, muito utilizado pela fenomenologia, várias 

ciências foram articuladas para se chegar a este construto. Sendo assim, no capítulo 

que trata sobre a Educação no sistema prisional são discutidos três pontos deste 

capítulo que foram sobre a prisão, o preso e a educação prisional brasileira com base 

nas contribuições de Foucault (1987), Carnelutti (2010), Batista (2011), Goffman 

(1974) Lourenço e Onofre (2013), Onofre (2016) Julião (2013) Pereira (2018), dentre 

outros teóricos e pesquisadores da área para contextualizar o encarceramento no 

Brasil. 

No segundo capítulo, que tece sobre As práticas educacionais nos presídios, 

foram utilizadas as contribuições teóricas de Walsh (2017), Mignolo e Vasquez (2017), 

dando ênfase sobre a descolonialidade do ser e da educação. E, no segundo tópico 

deste capítulo, aparece as contribuições de Freire (1987), fazendo-se, assim, que a 

trajetória epistemológica estivesse pronta para a segunda parte do trabalho. 

 A segunda parte do estudo, que é o terceiro capítulo, Olhar fenomenológico 

das práticas educacionais em penitenciária do Rio Grande do Norte, vem contemplar 

a pesquisa de campo através do olhar fenomenológico. Por isso, neste momento, se 

discorre acerca do ensino sob a perspectiva dos estudantes, bem como olhares 

institucionais da professora e do diretor da unidade prisional em estudo. A 

fundamentação para este tópico, além dos últimos já traçados, ficou a cargo de 

Merleau-Ponty (1999), Rezende (1990), Guimarães (2005), Bicudo (1994), dentre 

outros. 

Em seguida, tecem-se considerações finais em forma de possibilidades para o 

ensino no sistema carcerário, acreditando numa nova abordagem e novos olhares 

acerca das potencialidades do ensino e seu papel e poder transformador na vida dos 

indivíduos. 
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2 O AVANÇAR HISTÓRICO DA PRISÃO 
 

 O presente capítulo desta dissertação visa apresentar o contexto histórico e 

suas similaridades com a atualidade, através de um paralelo crítico e reflexivo acerca 

do surgimento da punição e o seu balizamento frente aos direitos que o ser humano 

tem, apesar dos crimes que possa haver cometido. 

 Sendo assim, divide-se esta sessão em três partes, uma vez que se buscou 

compreender os aspectos históricos, sociológicos, psicológicos e criminológicos da 

prisão, servindo de base para o entendimento do fenômeno atual. Discorreu-se 

também, sobre a perspectiva do ser humano preso diante da realidade ao longe do 

tempo e as consequências da prisão neste indivíduo. O capítulo é finalizado com o 

entendimento em relação à perspectiva legal da educação nas prisões, influenciadas 

pelos fatores filosóficos anteriormente relatados. 

 

2.1 DO SUPLÍCIO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
 

 Atualmente, no Brasil e na maioria dos países usa-se a pena privativa de 

liberdade, exercida por meio das diversas modalidades de prisões, como forma de 

“reeducar” aquele que cometeu um delito bem como fazer com que este pague a 

penalidade por aquilo que fez. O sistema penitenciário é, nesse prisma, o responsável 

por executar o “castigo” imposto pelo Estado. 

 Entretanto, no curso da história nem sempre foi assim, muitas foram as 

modalidades de penas empregadas ao indivíduo até que se chegasse à ideia da 

privação da liberdade. 

 Foucault (1987, s.p.), ao falar da evolução ocorrida, na França, em meados do 

séc. XIX, estava se reportando a uma ideia evolutiva posteriormente empregada pela 

maioria dos sistemas punitivos do mundo que seria o emprego de punições menos 

diretamente físicas. Havendo, então, uma cautela na forma de fazer o indivíduo sofrer, 

logo seriam estas mais sutis, veladas e despojadas de ostentação como outrora, em 

meio ao suplício. Com isso, em tese, desaparece o corpo como alvo principal da 

repressão penal. 

 
O Direito Penal, até o século XVIII, era marcado por penas cruéis e 
desumanas, não havendo até então a privação de liberdade como forma de 
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pena, mas sim como custódia, garantia de que o acusado não iria fugir e para 
a produção de provas por meio da tortura (forma legítima, até então), o 
acusado então aguardaria o julgamento e a pena subsequente, privado de 
sua liberdade, em cárcere. (SANTIS, ENGBRUCH; D’ELIA, 2012, s.p.) 

  
Afirma Foucault (1987, s.p) que, foi “(...) no fim do século XVIII e o começo do 

XIX” que o espetáculo da punição em praça pública foi deixando de existir, mas, até 

lá, um longo percurso de dor, humilhação e injustiças foram cometidas em nome da 

Lei. O autor exemplifica, em sua obra, o suplício em que o condenado era arrastado 

sobre uma grade com o ventre aberto e suas entranhas arrancadas, enquanto ele 

assistia ao espetáculo de terror e logo após seria esquartejado e seu corpo dividido. 

 
Mas, quem já pensou em dar a outros homens o direito de tirar-lhe a vida? 
Será caso de supor que no sacrifício que, no sacrifício que faz de uma 
pequena parte de sua liberdade, tenha cada indivíduo querido arriscar a 
própria existência, o mais precioso de todos os bens? Se assim fosse, como 
conciliar esse princípio com a máxima que proíbe o suicídio? Ou o homem 
tem o direito de se matar, ou não pode ceder esse direito a outrem, nem a 
sociedade inteira. (BECCARIA, 1764 s.p) 
 

 Autores da época em que as penas eram de suplício passaram a contestar a 

forma como o Estado punia aqueles que, de algum modo, desrespeitavam a lei. Eram 

frequentes os suplícios, sendo este entendido de acordo com o dicionário como, 

castigos corporais; tortura, sevícia (DICIO, 2018). 

 A tortura institucionalizada na época fora motivo de preocupações dos filósofos 

ao se discorrer sobre o aspecto humano do ser. Teria, assim, que se adequar o direito 

de punir aos ideais humanísticas e estes rechaçavam o ato de punir através do corpo. 

 Quanta contradição poderia haver em uma legislação que proibia que alguém 

matasse o seu semelhante, mas que permitia que o Estado, em nome da sociedade, 

assim o fizesse? Apesar dessa linha de pensamento humanística, sabe-se que, 

contemporaneamente, algumas nações ainda têm a pena de morte em suas 

legislações. 

 Apesar do desaparecimento dos suplícios, no séc. XIX, Foucault (1987, s.p.) 

continua afirmando que o corpo dos condenados ainda era usado para punição, só 

que desta vez utilizando-se outros artifícios: 

 

Sem dúvida, a pena não mais se centralizava no suplício como técnica de 
sofrimento; tomou como objeto a perda de um bem ou de um direito. Porém 
os castigos como trabalhos forçados ou prisão – privação pura e simples da 
liberdade – nunca funcionaram sem certos complementos punitivos 
referentes ao corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, 
masmorra. 
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 Com o intuito de educar e reeducar, é imposto à pessoa do preso diversas 

privações, além da liberdade, a exemplo dos trabalhos forçados, que devem tornar o 

preso útil a sociedade. Com isso, novos objetivos foram traçados pela instituição 

prisão que são os controles morais e sociais através do internamento, tornando o 

detento não um ser humano por natureza, mas um ser social por institucionalização e 

internalização do pensamento social através da pena cumprida. 

 A forma de moldar a consciência do preso, através da dominação do corpo, 

emite uma mensagem para toda sociedade, mostrando a ela mesma que tipo de 

comportamento se espera de todos e o que acontece caso esse fim não seja obtido 

na órbita social. 

 Nesta perspectiva, Foucault (1987, s.p.) define a prisão como sendo uma “(...) 

empresa de modificação dos indivíduos que a privação permite fazer funcionar no 

sistema legal”. Logo, através das marcas deixadas nos corpos e nas mentes das 

pessoas que passam pela prisão, é possível perceber as principais características que 

moldam o poder estatal através das prisões deste momento. 

 A prisão, entendida no sistema moderno imbuída pelo caráter iluminista da 

revolução francesa, diz-se como igualitária, pois, a pena está imposta para todos 

igualmente. Outra questão é equivalência delito-privação, uma vez que a pena será 

proporcional ao delito cometido. O terceiro ponto, que compõe a obviedade da prisão, 

na perspectiva de Foucault (1987), é que a prisão aparece como técnica de correção 

na busca de recuperá-los. 

 Além disso, existe também o caráter da unidisciplinaridade trazido na obra 

“Vigiar e Punir”, que é a ideia da prisão como aparelho disciplinar exaustivo. Nas 

palavras de Foucault (1987, s.p.): 

 

Em vários sentidos: deve tomar a seu cargo todos os aspectos do indivíduo, 
seu treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento 
cotidiano, sua atitude moral, suas disposições, a prisão, muito mais que a 
escola, a oficina ou o exército, que implicam sempre numa certa 
especialização, é unidisciplinar. 
 

 Nesse aparelho complexo, utiliza-se o isolamento como forma de punição, tanto 

o isolamento social como também o isolamento entre os internos, pelo menos é assim 

que deveria ser, de acordo com o pensamento teórico e estruturante da instituição 

prisão. No entanto, esse pensamento é desvirtuado em consequência da superlotação 
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que reveste a realidade carcerária brasileira, de toda forma ainda existe o isolamento 

social como técnica. 

 Este silêncio, através do isolamento, foi pensado de acordo com os modelos 

penal de Auburn e o da Filadelfia. O primeiro imaginado para uma cela individual 

durante a noite com trabalho e refeições em locais comuns, entretanto sob a regra do 

silêncio (FOUCAULT, 1987). Já o segundo, seria o sistema do “sepulcro” da cela 

isolada com absoluta reclusão, o que pode, neste ponto, como em tantos outros, sofrer 

a crítica trazida por Goffman (1974) enquanto a desumanização das instituições totais. 

 A unidisciplinaridade, junto do plano “panótico” da onipresença, através da 

vigilância irrestrita, gera um efeito de poder sem limites sobre o sujeito aprisionado e 

esta é uma das marcas mais presentes do sistema carcerário cujo objetivo dessa 

onipresença é tornar, como diz Foucault, “os corpos dóceis” e produtivos, a quem o 

Estado considera perigoso e improdutivo. 

 Essa prisão nos moldes atuais teve influência de muitos construtores às suas 

épocas. Bitencourtt (2012) levanta os nomes de Beccaria, Howard e Bentham como 

sendo os grandes nomes, a partir do iluminismo, a estudar o sistema carcerário da 

época com algumas características perceptíveis ainda hoje. 

 Apesar do peso da obra de Foucault para as críticas e reflexões acerca da 

prisão moderna, não se pode esquecer as contribuições trazidas pelos seus 

antecessores. Beccaria, com sua obra dos delitos e das penas sistematiza o sistema 

cruel de punições utilizados na época trazendo reflexões acerca da proporcionalidade 

e racionalidade das penas. 

 John Howard (1725-1790) foi um xerife inglês que se preocupou com as 

questões desumanas que se encontravam as penitenciárias inglesas, ainda que muito 

rasas e pouco sistemática. Howard trouxe duas grandes contribuições: a primeira é o 

sistema de classificação dos detentos que existem nas leis modernas e surgiu a partir 

de seus estudos; a segunda é com relação a função do juiz das execuções penais que 

nasce com a sua ideia de ter alguém responsável pelas penitenciárias além do 

administrador daquela unidade (BITENCOURT, 2012, p. 163-164) 

 Por fim, Jeremias Bentham também é ressaltado no decorrer da história do 

sistema penal no mundo, uma vez que foi a partir dele que surge a ideia de vigilância, 

controle estatal e a ideia do “panótico”, atentando para a estrutura penitenciária na 

qual a vigilância deveria ocorrer a todo momento. (BITENCOURT, 2012, p. 166-168). 
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 O “panótico”, concebido em 1785 por Bentham, é um projeto privilegiado de 

instituição total, onde sua arquitetura e sua pauta estaria na ideia da vigilância, 

caracterizando, assim, por suas diversas características, uma instituição total. 

 
Figura 2- Panótipo de Bentham 

 
Fonte: Google Imagens 

 

 Este modelo arquitetônico reflete não apenas a estrutura física de uma 

penitenciária, mas sim, uma forma de exercício de controle sistematizada que se 

adequa ao conceito de instituição total: 

 
Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho 
onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados 
da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida 
fechada e formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro 

disso. (GOFFMAN, 1974, p.11) 

 

 Ao se referir a uma instituição total em modos conceituais, não se é necessário 

fazer uma analogia às prisões ou tentar vestir-lhe uma vestimenta que não serve já 

que esta é exatamente cabível no assunto em tela, se considerarmos que o próprio 

autor deixa claro as prisões como exemplo de instituição total, contendo seus 

elementos constitutivos abraçados pelo seu conceito. 
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 Logo, entende-se que instituição total é toda aquela na qual o indivíduo é 

colocado e aos poucos vai perdendo sua subjetividade, sua afirmação enquanto ser 

social em exercício de papeis sociais. 

Ao se falar de um local de residência e trabalho, estabelece-se aqui o 

cumprimento da pena do indivíduo que, a depender da estrutura carcerária, pode 

trabalhar ou estudar, mas inegavelmente aquele lugar será sua residência no tempo 

em que paga sua pena perante o Estado. 

 Ainda se enxerga uma instituição pelo elemento de grande número de 

indivíduos afastados da sociedade. Ora, aqueles que, de alguma forma, não se 

adequam ao padrão de conduta imposto pela sociedade, dela é retirado formando-se, 

assim, as penitenciárias. 

 Por fim, diz Goffman (1974) que nestas instituições as pessoas levam uma vida 

fechada e formalmente administrada. Isolados do convívio da sociedade e sob estado 

de permanente vigilância, encontram-se os apenados contemplando e justificando 

todos os requisitos de uma instituição total. 

 Logo na introdução sobre o capítulo das características das instituições totais 

Goffman divide estas em cinco grandes grupos: 

 
Em primeiro lugar, há instituições criadas para cuidar de pessoas que, 
segundo se pensa, são incapazes e inofensivas; nesse caso estão as casas 
para cegos, velhos, órfãos e indigentes. Em segundo lugar, há locais 
estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de 
si mesmas e que são também urna ameaça comunidade, embora de maneira 
não-intencional; sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes 
mentais e leprosários. Um terceiro tipo de instituição total é organizado para 
proteger a comunidade contra perigos intencionais, e o bem-estar das 
pessoas assim isoladas não constitui o problema imediato: cadeias, 
penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos de concentração, 
em quarto lugar,' há instituições estabelecidas coro a intenção de. Realizar 
de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho, e que se justificam 
apenas através de tais fundamentos instrumentais: quartéis, navios, escalas 
internas, campos de trabalho, colônias e grandes mansões (do ponto de vista 
dos que vivem nas moradias desempregados). Finalmente, há os 
estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, embora muitas 
vezes sirvam também como locais de instrução para os religiosos; entre 
exemplos de tais instituições, é possível citar abadias, mosteiros, conventos 
e outros claustros. (GOFFMAN, 1974, p.16) 
 

 Dentre os cinco grupos descritos pelo autor, interessa a esta pesquisa o 

terceiro, que trata das penitenciárias. Segundo seu pensamento, servia esta para 

separar da sociedade aqueles que apresentam ser um perigo potencial, refletindo a 

todo momento acerca das nuances que se encontram no sistema penitenciário de 

ontem de hoje. 
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 Uma característica trazida pelo autor é que, nas instituições totais, as formas 

de apresentar respeito são diferentes, mas que os internos daquela instituição devem 

demonstrar, parar com as pessoas da equipe dirigente. Levando isso para o contexto 

carcerário, são as normas institucionais do sistema que o preso deve obedecer e 

externar para com os agentes penitenciários. 

 Goffman (1974, p.101) chama atenção para o fato de que, diferente da vida 

civil, os atos de respeito, que ele chama de deferência, são colocados em uma base 

formal, com exigências específicas e sanções negativas com especificidades para 

cada situação, diz ele: “(...) algumas atitudes manifestas –por exemplo, a insolência – 

serão explicitamente castigadas”. Isso ressalta o caráter institucionalizante e 

reeducador das penitenciárias como fala Foucault. Entretanto, nessa mesma leva, 

Goffman (1974) afirma que: 

 
Onde se espera entusiasmo, haverá apatia; onde se espera afeição, há 
indiferença: onde se espera frequência, há faltas; onde se espera robustez, 
há algum tipo de doença; ande as tarefas devem ser realizadas, há diferentes 
formas de inatividade. Encontramos inúmeras histórias comuns cada urna 
das quais é, a seu modo, um movimento de liberdade. Sempre que se 
impõem mundos, se criam submundos. (GOFFMAN, 1974, p.246) 
 

 Seja qual for o ambiente institucionalizado que se fale, o ser humano é biológico 

e historicamente livre, logo, como afirma o autor, mesmo diante de castigos, 

opressões, normas rígidas, vigilância e controle haverá sempre a contramão, uma vez 

que a tudo que é imposto se responde o contraposto. 

 Algumas pessoas acreditam que o processo penal acaba com a sentença do 

juiz, entretanto, Carnelutti (2010) diz que, o processo é transferido do tribunal para a 

penitenciária e compara esta como um cemitério onde o apenado é um morto que lá 

é jogado e que aos poucos chega o esquecimento. Em suas palavras, afirma que: “se 

agirmos dessa maneira, a penitenciária é mesmo um cemitério em que se enterra vivo 

todo o condenado” (CARNELUTTI, 2010, 102-103). 

 O mesmo autor acredita, porém, na penitenciária como caráter restaurador do 

indivíduo e por isso diz que ao invés de ser vista como cemitério deveria ser vista 

como hospital, fazendo uma analogia. 

 
(...) com a sentença de condenação, o juiz dá o diagnóstico e prescreve a 
medicação para curar o acusado; logo, administrar-lhe corretamente a 
medicação prescrita é responsabilidade da justiça; ou depois de comprovar a 
sua delinquência e adequar a medicação do seu tratamento, segundo a 
prescriçã45, do do juiz, está terminada a missão da justiça sem qualquer 
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responsabilidade de lhe dar assistência, recuperá-lo ou devolvê-lo à 
sociedade como um cidadão honrado? (CARNELUTTI, 2010, p.103-104) 
 

 A partir das palavras de Carnelutti no deixa algumas inquietações: de que 

adianta diagnosticar e até prescrever a cura se a cura não vem? Terá servido essa 

consulta? Ainda que a medicação lhe seja bem administrada, nunca haverá a cura se 

o a medicação empregada for ineficaz, só servirá de consolo e efeito placebo ao 

conforto psicológico da sociedade que, ao encarcerar, acredita ter resolvido o 

problema ao retirar o “mau” da sociedade. 

 Corroborando com este pensamento, Sousa (2011) traz sua reflexão acerca 

das penitenciárias brasileiras: 

 
III- a prisão é notoriamente uma instituição de classe, feita para pobres 
marginalizados; é o lugar social onde certamente são expostas de forma mais 
contundente as desigualdades sociais – no caso das populações 
encarceradas cremos não ser mesmo despropositado falar em um apartaid 
social. A organização penitenciária enquanto braço de funcionamento do 
Estado Democrático de Direito, precisa ser gerida no propósito de, se não de 
erradicar, mas, minimamente, reduzir desigualdades, por excelência; em 
suma, há que desenvolver uma cultura de erigir cidadãos para o exercício da 
liberdade em substituição à ideia recorrente de erguer muros para segregar 
marginais, sem propor nenhuma outra perspectiva além desta; (SOUSA, 
2011, s.p.) 
 

 Percebe-se, neste trecho, um retrato das penitenciárias que são 

cotidianamente mostradas em sites, jornais televisivos e por outros meios de 

comunicação. Como buscar fazer justiça através da punição se a injustiça da 

desigualdade sozinha já retira qualquer caráter legitimo de castigo para com aqueles 

que devolveram a violência praticada durante anos pelo Estado e pela sociedade? 

Nesta mesma linha de pensamento, Soares e Viana (2017, p. 15), ao falar sobre 

a violência que impera na sociedade, destacam o sentimento social de que a solução 

é punir os criminosos, entretanto, esquecem que: “além do isolamento físico dos 

delituosos, o cárcere deve garantir a ressocialização do indivíduo. Difícil não sublinhar 

que, na maioria dos casos, a prisão degrada e brutaliza o ser humano ao invés de 

ressocializá-lo” (grifo nosso). 

 Partindo do exposto, notamos que há uma simetria entre os escritores com 

relação à prisão. Primeiro que ela não dá o tratamento ideal e necessário para que o 

detento seja “recuperado” e, segundo, temos o sentimento social que empurra para 

fora da sociedade aquilo que já não lhe serve, logo, não lhe cuida e não lhe dá 

atenção. Por este motivo, a situação carcerária no mundo, de forma geral, permanece 
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a mesma e sem perspectivas de mudanças, já que a mudança do pensamento social 

acerca da temática está a passos lentos. 

 Ao se analisar o caso brasileiro, é importante que se entenda como este se 

situa ao longo dos anos, o gráfico a seguir demonstra o aumento da população 

carcerária utilizando a unidade de medida em milhar.  

 
Gráfico 1- Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016 

 
 

 Ressaltamos que os dados apresentados param no ano de 2016 tendo em vista 

que foi o último relatório feito pelo Infopen, contudo, a base releva dados valiosos para 

esta pesquisa e fortalece alguns pontos até então ressaltados. Ao longo dos anos 

percebe-se um aumento no número de pessoas que entram no sistema penitenciário 

brasileiro, levantando-se dúvidas e questionamentos quanto à sua eficiência ou a 

forma com a qual as pessoas que são atendidas por esse sistema estão sendo 

tratadas. 

 Ao se pensar em cemitério humano, como fala Carnelutti, entende-se que está 

trilhando o caminho correto, mas, se pensado como aparelho estatal no qual as 

pessoas devem refletir sobre o mau cometido na sociedade através do “fechamento” 

para esta, como mostra Goffman, e aprender a respeitar as regras sociais por meio 

do braço do Estado, percebe-se que este último está falhando. 

 Se entendida como hospital, nota-se que os pacientes não conseguem ter alta 

e que a epidemia se espalhou por demais rápido com o decorrer dos anos, levando-

nos a pensar onde este sistema findará se algo não for feito por ele. 

 De 1990 até 2016 houve um aumento de 707% no corpo carcerário do Brasil, 

segundo o Infopen. Da cifra total existe um déficit de 358.663 mil vagas no sistema 
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culminando, assim, em um grande amontoado de pessoas em condições no mínimo 

difíceis (INFOPEN, 2017). 

 Foucault (1987, s.p.) diz que “a prisão torna possível, ou melhor, favorece a 

organização de um meio de delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, prontos 

para todas as cumplicidades futuras (...)”.E como não estar? Uma vez que não há 

organização, triagem, espaços delimitados e sim espaços limitados e enxertos de 

pessoas de níveis de periculosidade diferente recebendo um tratamento desumano e 

hostil. 

 
A prisão fabrica também delinquentes impondo aos detentos limitações 
violentas, ela se destina a aplicar as leis, e a ensinar o respeito por elas; ora, 
todo seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso de poder. 
Arbitrário da administração. (FOUCAULT, 1987) 
 

 As ideias de Foucault se apresentam pertinentes e atuais, uma vez que o poder 

judiciário aplica as leis com todo seu rigor, entretanto existe o descumprimento por 

parte do o poder executivo. Logo, o Estado cobra que o apenado cumpra com seus 

deveres, mas o próprio estado não consegue cumprir os seus para com os apenados. 

 A problemática que circunda o sistema penitenciário brasileiro se reveste de 

uma longa trajetória de descaso e a nível mundial que reflete atualmente no sistema 

brasileiro como um todo, ocasionando a incidência de diversos estudos com poucos 

avanços no decorrer dos anos, por fim, nas palavras de Carnelutti (2010, p.109) “O 

condenado é como um pobre em toda sua necessidade e nudez. Não há no mundo 

um necessitado mais angustiado e carente do que ele.”. 

 

2.2 SOBRE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PESSOA PRESA SOB A PERSPECTIVA 

DE GOFFMAN 

  
Diversas visões acerca da pessoa do preso são obtidas no decorrer da história, 

ora visto como infrator, delinquente e desonrado, outro momento visto como um 

carente, uma pessoa que tem a sua subjetividade adquirida através da cultura e esta 

precisa de atenção. 

Muitas notícias e filmes retratam a característica do sistema prisional brasileiro 

negligenciar os direitos dos apenados, estabelecendo a condição obrigatória de 

abjuração aos seus direitos básicos como cidadãos, sendo eles impossibilitados de 

gozarem suas liberdades por força da pena e, além disso, perde-se muitas vezes e, 

sobretudo, as liberdades humanas. 
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Há quem acredite que o ápice da punição firmada aos detentos está ligado 

diretamente ao cárcere, a retenção do indivíduo dentro de uma estrutura física de 

concreto e grades, usufruindo do básico para suprir suas necessidades diárias. 

Porém, a máxima é suspicaz, e este estudo traz a abordagem dos diversos fatores 

que circundam o atual composto prisional, entendido por muitos como ineficiente, 

abusivo e degradante do Brasil. 

Os “presidiários” recebem este nome derivado da própria instituição: “presídio”, 

fazendo jus à proposta desumanizada a qual se limita a existência humana ao objeto, 

infraestrutura que carrega o peso da marginalidade. O cárcere é uma instituição de 

embargo onde barreiras físicas e psíquicas são construídas, impedindo que o preso 

mantenha consigo seus papéis outrora exercidos. 

 Goffman (1974, p. 23) afirma que, se a estada do internado é muito longa, pode 

ocorrer, caso ele volte para o mundo exterior, o que já foi denominado de 

“desculturamento”, isto é, “destreinamento”. O que o torna temporariamente incapaz 

de enfrentar alguns aspectos de sua vida diária. 

 Uma das características da institucionalização é a perda dos vínculos com o 

mundo fora da prisão. Ao ganhar a tão sonhada liberdade, o mundo que aquele 

indivíduo conhecia já é outro. Por isso, o autor vai falar do “desculturamento” e 

“destreinamento”, fica o indivíduo destreinado para a vida em sociedade, pois a cultura 

adotada foi a cultura da institucionalização. 

Todo esse processo de “desculturamento” – e esta pesquisa adota o termo 

“processo” por se tratar de passos sequenciais com uma finalidade própria – passa a 

integrar o cotidiano das penitenciárias através do ritual de chegada. Castram a vida 

social dos internos logo nos primeiros instantes que adentram nas dependências 

institucionais, impactando no distanciamento instantâneo de seus costumes sociais. 

O fenômeno do encarceramento constrói barreiras divisoras nas vidas daqueles 

que estão presos, um destes é o processo de admissão na unidade de detenção, que 

consiste em uma série de procedimentos de desmame da “vivência anterior de 

liberdade”. Neste sentido, os presos passam a ser tratados de forma mecânica, 

submetendo-se a uma série de processamentos de demarcação, como se o indivíduo 

e toda a sua construção fossem reduzidos à ideia de “um objeto que precisa ser 

acomodado como tal”, preparando-se para ser etiquetado, guardado e depois 

devolvido. 
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Este processo supracitado limita o preso a não praticar suas vontades básicas, 

impedi-o de relatar a sua história de vida, posar para algumas fotografias, ser pesado, 

fornecer suas impressões digitais, ganhar um número de identificação, indicar quais 

são seus os seus bens pessoais, sendo estes recolhidos e guardados, mostrar o corpo 

nu para revistas e laudos, tomar banho de forma esquematizada para que, além de 

limpo saia desinfetado, ser submetido a corte de cabelo padrão, passar a vestir roupas 

da instituição com tamanhos impróprios, receber instruções das regras, para só então 

ser lançado a um local de internação (GOFFMAN,1974).  

Vale ressaltar que, no Brasil, o processo de institucionalização segue alguns 

passos diferentes dos mencionados por Goffman (1974), porém, outros são muito 

semelhantes, como cortes de cabelos, banhos, regras e etc. 

Ainda sobre as ideias do autor supracitado, o novato chega na penitenciária 

com um ponto de vista acerca de si mesmo a partir das relações traçadas em seu 

meio familiar e social durante a construção de sua personalidade. O primeiro passo 

das instituições totais, no caso a penitenciária, ao receber este novato é retirar este 

de suas concepções do eu. Goffman (1974) destaca que, a partir do tratamento dado, 

ainda que de forma não intencional, a operacionalização da máquina estatal punitiva 

termina por mortificar o seu eu. 

 Encontra-se nesta passagem o ponto alto da teoria trazida por Goffman, uma 

vez que a mortificação do eu é a decorrência das perdas das características subjetivas 

do indivíduo em detrimento das institucionalmente impostas. 

 Sabe-se que, ao chegar em uma penitenciária, o indivíduo perde seus 

pertences, seu nome e se torna um número de processo, sua liberdade para decidir 

que horas irá dormir, acordar, comer, tomar sol, ver os familiares e dentre tantas 

outras, coisas simples do dia a dia, passam agora a serem ditadas por ordens externas 

ao eu em um ambiente de restrições e faltas. A partir deste processo de afastamento 

do poder decisivo sobre sua vida se passa a ocorrer a mortificação do eu dentro das 

penitenciárias que é o objeto deste estudo. 

 Como forma de promover o esquecimento da individualidade do apenado é 

gerada uma quebra profunda de todos os costumes antecedentes, passando a viver 

em um mundo incongruente a sua cultura, tendo ele que se adaptar a uma nova forma 

de estrutura de grupo a nível micro, porém, com diversas influências culturais distintas. 

Logo, o papel social por ele ocupado anteriormente dará espaço agora para que outro 

papel seja assumido em outro “ecossistema” social. 
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Por isso ocorre o despojamento do papel. Em muitas instituições totais, 
inicialmente se proíbem as visitas vindas de fora e as saídas do 
estabelecimento, o que assegura uma ruptura inicial profunda com os papeis 
anteriores e uma avaliação da perda de papel. (GOFFMAN,1974 p.24) 
 

 As análises sociais e comportamentais determinam que o indivíduo é fruto da 

soma das suas experiências adquiridas, ou seja, dos diversos papéis que assume em 

sociedade, acreditando-se que não se pode incluir excluindo. O atual sistema prisional 

brasileiro não é capaz de preparar os seus detentos para uma vida moralmente e 

psicologicamente efetiva. Dentre tantas perdas e carências, papeis básicos da vida 

social são sacrificados, os indivíduos são impedidos de interagir com os seus afetos, 

afeições e práticas relevantes a eles, afastando-os de seus interesses e fazendo-os 

migrarem para um mundo paralelo afastado dos papéis que outrora exerciam. 

 Outro perigo das instituições totais reside ao se analisar o tempo, haja vista 

que, enquanto os indivíduos cumprem suas penas, a vida continua no mundo lá fora 

e talvez quando saiam “papeis” sociais já tenham se perdido, como um casamento, 

relações com filhos, parentes já falecidos, amigos que se foram. Percebendo-se, 

assim, as instituições totais como divisoras de águas na vida de alguém encarcerado. 

 Ainda sobre o despojamento dos papéis, perde-se o papel laboral de alguma 

forma exercido antes do crime. A contrariedade de realizar tarefas as quais o 

aprisionado não se identifica é outro problema corriqueiro dentro das penitenciárias, 

eles são incumbidos de realizarem tarefas as quais não tem a ínfima afinidade ou 

talento, na maioria das vezes movidos pelo desejo de amortizarem o tempo de pena 

a ser cumprido. 

Dentro da rotina de trabalho muitos se submetem à tarefas de higienização, à 

confecção de artesanatos, ao fornecimento de alimentação, a distribuição de materiais 

e uns até informalmente conquistam promoções em seus supostos planos de 

carreiras, porém, paralelamente a tudo isso nutrem uma insatisfação que os 

entorpecem e os angustiam, dando mais peso à carga de nulidade que carregam 

(GOFFMAN,1974 p.31). 

O trabalho é um direito assegurado ao preso pelo disposto no Art. 41 da Lei de 

execuções penais (LEP), não sendo apenas o trabalho, mas também atividades 

intelectuais, artísticas, desportivas compatíveis com a pena em que se cumpre. Para 

além disso, na LEP, o art. 13 reforça o contexto abordado ao afirmar que o 

estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas 
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necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos 

permitidos e não fornecidos pela Administração. 

É curioso se perceber o contraste entre positivação eminentemente garantista 

e um cenário de tamanhas restrições já que a Lei de execuções penais (LEP) prevê 

todos os direitos e garantias que não sejam a liberdade do preso, sendo estes direitos 

uma larga escala de natureza constitucional, dentre outros à luz dos direitos da pessoa 

humana. 

 Macedo (2004), em seus estudos sobre a teoria das Instituições Totais, ao 

analisar o sistema carcerário brasileiro através do confronto com a Lei de Execuções 

penais, percebeu que, pelo disposto na LEP, a teoria de Goffman jamais teria 

cabimento no Brasil uma vez que não há consonância entre ambas, pelo contrário, 

caminham de lados opostos. 

 Diante disso, percebe-se um largo caminho de faltas e possibilidades, idas e 

vindas, censos e contrassensos que, de maior ou menor forma, terminam por afetar o 

preso em todo seu processo institucional, culminando, na grande maioria das vezes, 

na ineficiência da pena enquanto caráter ressocializador. 

 Logo, o que o preso precisa é justamente de menos violência, seja ela física ou 

simbólica, e mais trabalho efetivo em prol de uma mudança em seu pensamento e em 

suas ações. “A sociedade acaba reproduzindo aquilo que se diz rejeitar: a violência e 

o desamor ao próximo” (SOARES; VIANA, 2017, p.18).  

 
2.3 A EDUCAÇÃO DENTRO DO CONTEXTO PENITENCIÁRIO 
 

 A educação no Brasil é assunto constante em debates políticos e legislativos e 

em muitos outros meios, entretanto, ao se falar de educação no sistema penitenciário 

observa-se uma grande rede de embaraços e incertas no tocante a sua efetivação. 

 A pena privativa de liberdade retira do indivíduo seus direitos políticos e seu 

direito de ir e vir. Contudo, todas as mais diversas gamas de direitos inerentes ao ser 

humano continuam em plena eficácia. Assim diz a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em seu artigo 26, in verbis: 

 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 
a instrução superior, está baseada no mérito.  
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser 
humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
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compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz.  
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1948) 
 

 Após anos de guerras e o mundo em caos, o sentimento humanístico aflora e 

em um dos instrumentos mais importantes para garantia dos direitos do ser humano 

estava presente: a preocupação com a educação, dizendo que todo ser humano tem 

direito à educação. Nesse viés, a condição de preso não retira a humanidade e os 

direitos inerentes a ela. 

 Pensando no direito à instrução, nasceu a ideia de formar indivíduos na 

sociedade, surge, então, o ensino formal, aquele imaginado de forma 

institucionalizada, gradual e hierarquicamente estruturado. Já o informal seria os 

conhecimentos que se obtém nos mais diversos espaços sociais através da 

convivência diária em casa, no trabalho e outros. “A educação não-formal, porém, 

define-se como qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que, 

normalmente, se realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino” (CARUSO; 

BIANCONI, 2005, p. 20). 

 Levando em consideração esse caráter universalizante, a partir de outros 

modelos e soluções de ensino que abrangessem, o que a educação formal não 

consegue alcançar encontrou-se na EJA (Educação de Jovens e Adultos), a 

modalidade a ser adotada para o oferecimento da educação neste cenário, sendo esta 

também a forma encontrada na legislação para o oferecimento do ensino. 

  

2.3.1 Aspectos sócio históricos da EJA no Brasil 
 

 Este tópico não visa se debruçar de forma detalhada sobre todos os aspectos 

históricos que envolvem a educação do Brasil e até mesmo a EJA, o que na verdade 

será feito é um recorte sobre a história sobressaltado os pontos mais importantes para 

a construção deste trabalho. 

Ao se falar na educação de jovens e adultos no Brasil remonta-se à perspectiva 

histórica desde a chegada dos jesuítas que, uma vez havendo o objetivo difundir os 

preceitos religiosos, tiveram que alfabetizar os índios para que fossem capazes de 

aprender sobre a religião (VIEGAS; MORAES, 2017, p. 458) 

 Há quem defenda que, após a saída dos jesuítas do Brasil no ano de 1759, a 

educação entrou em colapso e que ao ficar sob a responsabilidade do império tomou 
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um viés elitista e voltado para as classes mais abastadas, culminando com o 

desenvolvimento da educação para pessoas das classes dominantes (STRELHOW, 

2010, p. 49). 

 A partir das Constituições Imperiais e Atos Constitucionais foram se 

desenhando os direitos à educação, ainda que incipientes, porém, já se afloravam em 

cartas de direitos. Neste momento, a educação para pessoas marginalizadas era vista 

como um ato de caridade dos “iluminados” para com aqueles que viviam nas “trevas”. 

 Saindo do Império e caminhando para a república, outras preocupações 

começaram a surgir e estas delinearam a EJA a partir da necessidade social: 

 
Com o início do século XX houve uma grande mobilização social que 
pretendia exterminar este mal, o analfabetismo. Começou-se assim, a culpar 
as pessoas analfabetas da situação de subdesenvolvimento do Brasil. Em 
1915 foi criada a Liga Brasileira contra o Analfabetismo que pretendia lutar 
contra a ignorância para estabilizar a grandeza das instituições republicanas. 
Na Associação Brasileira de Educação (ABE), as discussões giravam em 
torno de uma luta contra esta calamidade pública que tinha se instalado. O 
analfabetismo era considerado uma praga que deveria ser exterminada. No 
âmago destas discussões estava presente a ideia de que as pessoas que não 
eram alfabetizadas deveriam procurar se alfabetizar. Era necessário tornar a 
pessoa analfabeta um ser produtivo que contribuísse para o desenvolvimento 
do país. (STRELHOW, 2010, p. 52) 

  
A liga brasileira contra o analfabetismo e a ABE foram percussoras do que hoje 

se conhece como EJA, percebe-se que desde o início da EJA a sua preocupação era 

com o analfabetismo, tendo em vista que, no seu contexto de surgimento, o grande 

problema social que necessitava das medidas estatais. Entretanto, o que não se pode 

deixar de ressaltar é que a preocupação que se dava com relação ao analfabetismo 

não era pela privação de um direito a um ser humano e sim porque este, sem saber 

ler, não poderia contribuir com a lógica capitalista para o desenvolvimento do país. 

Muitos métodos foram criados no decorrer da história buscando o fim do 

analfabetismo. Paulo Freire ficou conhecido nacional e internacionalmente por ter 

criado um método de alfabetização que, ao mesmo tempo em que ensinava, politizava 

seus alunos. 

Porém, a história do Brasil é de avanços e retrocessos, e, seguindo essa 

mesma lógica, o que toca à educação uma vez que no contexto militar no período 

ditatorial ficou proibido de ser efetuado o Método Paulo Freire. 

 
O educador Paulo Freire foi duramente perseguido pelo governo ditatorial, 
acusado de disseminar ideias contrárias e anárquicas ao regime político da 
época. Ideias como levar o educando a uma conscientização sobre a 
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realidade, estimular o seu pensamento crítico e fazê-lo refletir sobre o seu 
lugar numa sociedade marcada pela divisão de classes sociais eram, de fato, 
ameaçadoras ao plano de governo dos militares. (VIEGAS; MORAES, 2017, 
p. 464)  

 
Após esse episódio houve um grande aumento na população analfabeta do 

país, necessitando de uma medida urgente para combater o analfabetismo que veio 

a ser chamado de Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Este, substituiu 

os programas idealizados por Freire, mas foi extinto próximo à elaboração da 

Constituição de 1988, quando as lutas sociais voltam a se intensificar. 

Com a abertura política, um novo pensamento voltado para a educação começa 

a se delinear. É elaborado, no Brasil, um dos mais importantes marcos normativos da 

Educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a mudança de concepção 

quanto ao papel da EJA. 

A EJA na contemporaneidade resgata uma premissa legal de direitos 

fundamentais inerentes à dignidade do ser humano. Isso, por meio da oferta de 

educação baseada nos princípios da igualdade, liberdade legitimando esta como um 

direito humano (PAIVA, 2006, p. 30). 

Legalmente, foi através da LDB, lei 9.394/96 que, em seu art. 37 trouxe a 

previsão: “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria 

e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida” 

(BRASIL, 1996). No entanto, ao se analisar esta lei aplicada ao contexto penitenciário 

atual, com relação ao que dispõe o artigo, percebe-se que existem especificidades 

que merecem atenção.  

 
Nessa Legislação, a EJA é afirmada como uma educação reparadora. No 
entanto, desejamos que, no sistema prisional, ela vá, concretamente, além 
disso, ao oportunizar às pessoas presas uma mudança qualitativa em suas 
vidas. Claro que somente a formação não é condição essencial para isso, 
mas que ela seja o princípio dessa mudança, a partir das políticas públicas 

de reinserção. (PEREIRA, 2018, p. 238) 
 

 Uma vez que a EJA se apresenta para pessoas que não tiveram a oportunidade 

de estudar na idade regular visando levar o ensino a todos, observa-se, assim, que se 

aplica, de maneira racional ao sistema penitenciário. Todavia, no apontamento feito 

pelo autor entende-se que sua função se estende ao se mudar de contexto. 

 No ano de 2006 o Ministério da Educação elaborou um boletim informativo com 

diversos artigos científicos de pesquisadores da área de educação. As palavras de 
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Moura (2006) trazem contrastes ao se pensar na EJA aplicada ao contexto 

penitenciário: 

 
A EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com atributos 
sempre acentuados em consequência de alguns fatores adicionais como 
raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, 
indígenas, camponeses, ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, 
subempregados, desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos 
representantes das múltiplas apartações que a sociedade brasileira, 
excludente, promove para grande parte da população desfavorecida 
econômica, social e culturalmente. (MOURA, 2006, p. 6) 

  

Esta pesquisa concorda, em parte, com o pensamento do autor. Acredita-se 

que a EJA trabalha sim com sujeitos marginalizados pelo sistema de desigualdades 

acentuadas. Porém, constata-se uma invisibilidade até mesmo dentro do quadro das 

desigualdades pelo autor elencadas, pois, em nenhum momento, aparece a mecânica 

da EJA aplicada a pessoas presas. Isso corrobora com o que já se levantou em tópicos 

anteriores com relação à falta de visibilidade, políticas e instrumentalização da 

educação em penitenciárias. 

 
2.4 CONTEXTO LEGAL DA EDUCAÇÃO EM PENITENCIÁRIAS ATRAVÉS DA EJA 

 
Dentro do contexto prisional existe a Lei de Execuções Penais, lei 7.201/84, 

responsável por reger as mais diversas relações relacionadas aos internos, inclusive 

no tocante à assistência educacional, como ela mesma diz: 

  
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III -jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. 
(BRASIL, 1984) 

 
 Refletindo sobre a redação dada pela lei, indaga-se se ela estaria colocando 

nesse conjunto assistencial a responsabilidade ou não de prevenir o crime e orientar 

o retorno do detento para a sociedade. De toda forma, extrai-se visualmente da lei que 

a assistência educacional é sua sessão mais longa, isto porque cada uma dessas 

formas de assistência recebeu pelo código uma parte específica para os regularem. 
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 A lei esclarece que a educação em prisões visa tanto a instrução escolar como 

a educação profissional, deixando a margem para o ensino médio ser regular ou por 

exames “supletivos”, ou seja, provas aplicadas visando identificar se o candidato 

possui conhecimento equivalente ao ensino médio, podendo ainda ser por formação 

geral ou a educação profissional de nível médio, todos eles presando pela base da 

universalização. 

 Em 2015 houve uma alteração da LEP visando inserir, no contexto 

penitenciário, cursos supletivos e a educação à distância através das TIC 

(Tecnologias da informação e comunicação). 

 Outro importante dispositivo implementado na lei de execuções foi a 

obrigatoriedade de o censo penitenciário levantar informações com relação à 

escolaridade dos presos, cursos oferecidos, existência ou não de biblioteca e outros 

requisitos que a partir de então passam a serem controlados a cada relatório. 

 
E embora as políticas sejam formuladas e implementadas sob o signo da 
recuperação e da ressocialização, além de trazerem subjacente um discurso 
ideológico que se sustenta no tripé trabalho-
profissionalização/educação/assistência, certamente não são poucos os 
obstáculos que se antepõem à implementação das políticas públicas penais, 
com um mínimo êxito (ONOFRE, 2011, n.p). 
 

É bem verdade que a LEP se pauta nesse tripé de trabalho profissional, 

assistencial e de educação, entretanto, eles por si não são capazes de dar conta de 

toda a demanda existente dentro do contexto penitenciário. Existem muitos problemas 

nas políticas de execução, ou seja, não se tem muito, e o pouco que se tem funciona 

de forma precária. 

Continuando a análise legal, em 2011 a Lei 12.433 alterou a LEP, normatizando 

a remição da pena pelo estudo dizendo que: “o condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do 

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

Apesar de compreender o texto legal, deve-se observar que existem diferenças 

substanciais entre trabalhar e estudar como formas de diminuição da pena: 

Trabalho e Educação são categorias absolutamente distintas, cumprem 
propósitos diferentes na sociedade humana e requerem habilidades e 
competências distintas, ainda que ambas as categorias tenham sido 
concebidas historicamente como caminhos possíveis para a ascensão social. 
As duas questões não podem ser tratadas sob a mesma perspectiva. (SILVA, 
2011) 
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 O autor chama atenção para a mudança legal que permite, além da remição 

pelo trabalho, a remição da pena pelo estudo, pois estes servem a interesses 

diferentes e, assim como houveram equívocos com os resultados do trabalho como 

remição, também podem haver se colocando a educação como segunda forma. 

 Em seu trabalho, Silva (2011) aponta alguns dos pontos que se levantaram 

contrários aos objetivos da remição da pena pelo trabalho. Sendo alguns deles, por 

exemplo, a ideia de que alguns trabalhos não tinham finalidade pedagógica, 

aparecendo muitas vezes como moeda de troca de dias de trabalho descontados por 

dias de pena, trabalhadores em condições insalubres, falta de consenso 

jurisprudencial quanto a obrigatoriedade do Estado em fornecer trabalho, dentre 

outras demandas que sugiram. 

Sendo assim, a partir da mudança legislativa, inserindo a educação como forma 

de remição, se afirma o início de uma abordagem sistemática que, além da função 

reparadora, a EJA, dentro do sistema penitenciário, tem um condão transformador. 

Logo, não se pode falar da mesma EJA que acontece para jovens e adultos que não 

estão em conflitos com a sociedade, na verdade esta modalidade de ensino, nas 

condições em que ocorre, deve e merece um maior acompanhamento por parte dos 

profissionais que compõem o corpo estruturante do ensino. 

 Pensando neste maior acompanhamento, em 2011 a Presidência da República, 

através do decreto nº 7.626, instituiu o Plano Estratégico de Educação no âmbito do 

Sistema Prisional (PEESP), tendo por objetivo, elencado no seu artigo 1º, ampliar e 

qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais. 

 Ao se analisar o decreto percebe-se que, em seu art. 2º, fala-se expressamente 

da EJA, todavia, o seu art. 3º traz as diretrizes que devem conter nos PEESP. 

 
Art. 3º São diretrizes do PEESP: 
I - promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por 
meio da educação; 
II - integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos 
responsáveis pela execução penal; e 
III - fomento à formulação de políticas de atendimento educacional à criança 
que esteja em estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade de 
sua mãe. (BRASIL, 2011) 
 

 Como dito anteriormente, a EJA cumpre um papel que vai além do proposto em 

seu nascimento ao se falar em sistema penitenciário, uma vez que visa, além de tudo, 

o papel libertador da educação ocasionando a reintegração social da pessoa em 

privação de liberdade. 
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Art. 4º  São objetivos do PEESP: 
I - executar ações conjuntas e troca de informações entre órgãos federais, 
estaduais e do Distrito Federal com atribuições nas áreas de educação e de 
execução penal; 
II - incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para o sistema 
prisional, abrangendo metas e estratégias de formação educacional da 
população carcerária e dos profissionais envolvidos em sua implementação; 
III - contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação da 
oferta da educação no sistema prisional; 
IV - fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a 
educação de jovens e adultos no sistema prisional; 
V - promover a formação e capacitação dos profissionais envolvidos na 
implementação do ensino nos estabelecimentos penais; e 
VI - viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do 
sistema prisional.  
Parágrafo único.  Para o alcance dos objetivos previstos neste artigo serão 
adotadas as providências necessárias para assegurar os espaços físicos 
adequados às atividades educacionais, culturais e de formação profissional, 
e sua integração às demais atividades dos estabelecimentos penais. 
(BRASIL, 2011) 
 

 Até a presente normativa inexistiam planos voltados especificamente para a 

educação no sistema carcerário, sendo, para estes, utilizados os planos gerais 

formulados para a EJA da educação nos muros da escola, ainda que parte do ensino 

informal. Mas, estes não atendiam às necessidades dos custodiados do Estado. 

 Discordamos de Pereira (2018, p.241) quando este diz que, “na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), embora não tenha um 

artigo exclusivo falando sobre educação prisional, não significa que ela seja 

indiferente a essa modalidade educativa”. Na verdade, o silêncio legal é apenas um 

reflexo do esquecimento dessa modalidade de ensino que também é um 

esquecimento das camadas sociais que mais precisam desta modalidade de 

educação. 

 
Defendemos que para a educação de jovens e adultos presos precisamos ir 
além, precisamos ousar e criar novas formas educacionais. Sem isso, jamais 
teremos uma educação na prisão e continuaremos reproduzindo os modelos 
educacionais, repetindo os erros, defendendo uma educação para a prisão. 
(LEME, 2011) (grifos do autor) 
 

 Concordamos com o autor uma vez que a EJA deve ser pensada como EJA na 

prisão e não para a prisão. Somente após se consolidar uma sistemática de ensino 

que funcione atendendo às características peculiares daquele público e daquelas 

condições, é que se pode pensar em uma educação efetiva e não um faz de conta 

legal e ineficaz. 
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O silêncio da legislação reforça traços culturais já citados anteriormente, como 

o lugar do esquecimento para aqueles que lá estão, inclusive esquecimento por parte 

do Estado que não cumpre nem efetiva as escassas medidas legais que são pensadas 

para as prisões. Sendo assim, esta pesquisa defende que é necessário não apenas 

um artigo específico, mas uma legislação específica para regular e cobrar eficácia dos 

governos. 

 Retomando os objetivos acima traçados, se faz importante analisar o Plano 

Estadual de Educação em Prisões do Rio Grande do Norte. Em 2018, completa-se o 

triênio estabelecido pelo mesmo que visava entre 2016 a 2018 às ações a serem 

implementadas. 

 
Quadro 2 – Unidades prisionais no Estado do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Norte (2015) 

 

 O quadro 2 demonstra, de maneira ampla e geral, a divisão do sistema 

carcerário do Rio Grande do Norte, sendo esta visão importante para os dados que 

serão expostos tendo em vista que são extraídos do mesmo PEESP do Estado. 

Percebeu-se que as unidades prisionais que tinham maior visibilidade, inclusive com 
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relação aos dados, eram as de grande porte, como as situadas na capital do Estado 

ou nos grandes centros. 

 Acerca do Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros constata-se que, no 

ano de 2015, ano do relatório, não foi ofertado nenhuma forma de ensino dentro da 

unidade.  O relatório também atenta para o fato de que, neste lugar, não existe 

nenhuma sala específica e nem qualquer recurso material adequado para o 

desenvolvimento de atividades educacionais (RIO GRANDE DO NORTE, 2015, s.p.). 

Foi observado, no mesmo relatório, que, na penitenciária em questão, não há 

infraestrutura adequada, pois, faltam cadeiras, estantes, arquivo, ventiladores ou 

armários, possuindo apenas um quadro para aulas. 

 Pereira (2018) estudou 14 planos estaduais de educação em prisões e fez 

alguns apontamentos acerca dos mesmos: 

 
É quase unânime a concepção educativa fundamentada em Paulo Freire, 
utilizando algumas de suas categorias como conscientização, diálogos, 
educador-educando, oprimido-opressor sem, no entanto, aprofundar e 
sistematizar tais categorias. Os PEEPs precisam responder como essas 
categorias se fazem presentes na educação em prisões, talvez a partir das 
seguintes perguntas: afinal, que práticas pedagógicas, efetivamente, seriam 
utilizadas para eliminar a opressão existente na cultura prisional? Como a 
pedagogia de Freire enfrentaria a pedagogia da reincidência? Como seria 
uma educação em prisões na pedagogia da libertação? Estaria o sistema 
prisional preparado para o enfrentamento dessa questão? (PEREIRA, 2018, 
p.243) 

 

 Ao se analisar o plano do Rio Grande do Norte percebe-se a carência de tais 

respostas para as perguntas formuladas pelo autor citado uma vez que, o plano muito 

se preocupa com questões estruturais tendo em vista que existe uma necessidade 

latente de obras e de acervo de material didático. 

 Assim como entende Pereira (2018, p.249), nota-se que não existe, também, 

no Plano do Rio Grande do Norte, uma proposta de alfabetização centrada nos 

problemas vivenciados pelos apenados. 

 Além da educação básica, é previsto nos planos e na legislação a educação 

profissional, visando capacitar o preso para atividades produtivas e laborativas, 

pensando na sua saída do estabelecimento penal. A exemplo disso, consta no 

PEESP– RN que está previsto o curso de Pedreiro. 

 
Se no ambiente prisional se realizar um trabalho desvinculado do ensino, 
raramente se desenvolverá uma aprendizagem significativa, e sim uma 
alienação do trabalhador, o que trará benefícios só para empresa privada que 
investe e se apropria de sua mão de obra. (MIRANDA, PEREIRA, 2016, n.p) 
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 O plano estudado não deixa claro quais as intenções pedagógicas das ofertas 

do curso, a não ser o ensino profissionalizante por ele mesmo, cabendo, assim, o 

alerta feito pelo autor com relação a este tipo de instrução. 

 Miranda e Pereira (2016) alertam que, os profissionais comprometidos com a 

ética e com a moral devem reconhecer o educando como sujeito de direito e que estes 

direitos correspondem aos deveres profissionais atribuídos aos educadores.  Somente 

com essa base será possível a construção de uma educação libertadora. 

 É inegável o papel socializador do trabalho, pois é através dele que muitas 

relações são construídas. Mas, o que se fala aqui é que a educação profissional não 

pode ser pautada na formação de um profissional sem conteúdo ou apenas 

tecnicamente preparado longe da reflexão. Acredita-se sim, que a educação 

profissional deve possibilitar a abertura de um leque de possibilidades na vida do 

educando no momento posterior ao cárcere. 

 
No Brasil, o trabalho nas prisões foi introduzido na cadeia brasileira pelo 
Estado Imperial Brasileiro mediante uma mudança no conceito de prisão, que 
passou a ter o objetivo de reprimir e reabilitar, apostando na reforma moral 
do criminoso. Naquela época, esse modelo de punição, que avaliava a pena 
ao trabalho, era tido como moderno, atendendo a máxima de que somente 
através da disciplina do trabalho seria possível a recuperação do delinquente. 
(JULIÃO, 2011). 

 
 Os tempos mudaram, atualmente o trabalho não é mais uma forma de penalizar 

o indivíduo. Pelo contrário, é um direito que pode ser exercido e ainda lhe será 

bonificado em dias a menos da pena a ser cumprida. Também houveram mudanças 

no decorrer do tempo quanto ao papel do trabalho, mantendo-se em partes a ideia de 

que o trabalho é uma forma de socializar o ser humano, mas existem diversas outras 

formas complementares a ele. 

 Logo, a concepção de trabalho ou qualquer outro mecanismo de punição do 

ser humano, que não seja sua privação de liberdade ou de direitos políticos, está fora 

de cogitação no atual ordenamento jurídico, sendo a educação, o trabalho e 

assistência mecanismos que visam, atualmente, a libertação do preso. 

 Toda a articulação da rede de assistência, educação, trabalho, amparo 

religioso, dentre outras tentativas de intervenção para com o detento busca uma só 

finalidade: a libertação. 
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O aprendizado da liberdade é um exercício a que todos estamos afeitos, 
indivíduos e coletividades organizações e sociedade civil. E tratando-se de 
aprendizado extensivo ao contexto macrossocial, deve, necessariamente, ser 
acionado como Políticas Públicas, mobilizando projetos políticos-
pedagógicos proporcionais à dimensão do problema focalizado. Fazendo-se 
o recorte para a abordagem da educação nas prisões, partimos da 
constatação de que todos os segmentos da organização penitenciária 
carecem de projetos pedagógicos para o que, supostamente, seria, uma 
necessidade de pessoa presa: educar-se para a construção e consolidação 
de um projeto de liberdade. (SOUSA, 2011, n.p) 

 
 O ensino nas prisões não deve ser apenas libertador, mas também 

impulsionador da liberdade em todos os seus aspectos. Corrobora-se com o autor 

quando ele diz que, todos os segmentos institucionais penitenciários devem se 

adequar a projetos políticos pedagógicos voltados a essa liberdade tão falada, já que 

o papel da penitenciária não é institucionalizar o indivíduo causando sua morte civil, 

mas sim, prepará-lo para o momento de sua saída. 

 Os estudos de Souza (2011) conversam com os de Onofre (2011) quando ela 

afirma que, o perfil do encarcerado é muito parecido com o perfil geral do brasileiro, 

em sua maior parte pobres, poucos escolarizados, pessoas que estão afastadas do 

aparato político-econômico-social no qual pertencem. Por esse motivo, o projeto de 

educação em penitenciárias deve atender a essas especificidades. 

 Desafiador é pensar nessa libertação diante de tanta opressão, diante da 

realidade política do Brasil voltada para atender às necessidades de uma pequena 

parcela, de uma realidade econômica voltada ao capitalismo e neoliberalismo cada 

vez menos preocupada com a situação das desigualdades e, por fim, a própria 

sociedade que não entende o jogo de interesses por trás do crime e vê o preso como 

inimigo. 

 Esses são alguns entraves que a educação no sistema prisional deve driblar. 

De que maneira? Até quando? São perguntas ainda sem respostas e não temos, com 

esta pesquisa, a intenção de respondê-las. No entanto, a melhor pergunta a ser feita 

no presente momento é: diante de todo esse cenário o que pode ir sendo feito? 
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3 PRÁTICAS EDUCACIONAIS EM PRESÍDIOS 

 
3.1 ENSAIOS SOBRE A DESCOLONIALIDADE 

 
Neste tópico pretende-se discutir acerca do ensino (des)colonial, 

principalmente sobre a descolonialidade do ‘ser’ e do ‘saber’, mas antes é importante 

entendermos o significado de colonialidade em sua generalidade para apontar os 

caminhos que ela se delineia neste estudo. 

Apesar da similaridade fonética que existe entre as palavras “colonialidade” e 

“colonização/colonialismo” é preciso situar que seus significados são diferentes, isso 

porque, a fonética não corresponde a sua semântica, alteram-se os sentidos. Sendo 

assim, Walsh (2012, p.27) diferencia os termos dizendo que: “a colonialidade é um 

padrão de poder que emerge no contexto da colonização europeia das Américas”. 

Logo, o colonialismo é a relação política e econômica que retira a soberania nacional 

de um povo ou de uma nação envolvendo-os no poder de outra. Neste diapasão, a 

colonialidade apareceria através das marcas do poder estabelecido, ligado fortemente 

ao capitalismo, ideia de raça naturalizada e outros mecanismos que padronizam o 

controle. 

Walsh (2009, p. 29) afirma, ainda, que, de fato, a colonialidade não terminou 

com o fim da colonização. Só que, desta vez, aparece disfarçada dentro dos sistemas 

neoliberais que pregam o multiculturalismo afirmando, ainda, que o reconhecimento e 

respeito da diversidade cultural é uma estratégia usada como ferramenta conceitual 

para mascarar as necessidades do mercado para um novo modelo econômico. Nesse 

sentido, a colonialidade está em processo de reacomodação no mundo, ligada a 

projetos de neoliberalização que atacam diretamente o ‘poder’, o ‘ser’ e o ‘saber’. 

O que se percebe através do levantamento do estado da arte é que, a maioria 

dos estudos acerca da descolonialidade estão ligados a pesquisas envolvendo a 

interculturalidade. Acerca disto, Marín (2009) ultrapassa seu sentido mais comumente 

visto para dizer que a interculturalidade “tem o significado não somente de respeito à 

diversidade, mas, principalmente, de aproveitar a riqueza da diversidade nas culturas”. 

Portanto, busca-se, através da interculturalidade, distribuir a perspectiva de 

poder e conhecimento entre outros grupos que não sejam os socialmente dominantes 

do globo, deixando de lado as dicotomias de desenvolvimento e subdesenvolvimento 
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entre outras, uma vez que cada território com suas especificidades é capaz de 

produzir conhecimento e de promover mudanças no ser a partir da descolonialidade. 

Numa perspectiva de análise entre interculturalidade e descolonialidade do 

‘saber’ e do ‘ser’, concordamos com Marín (2009) quando este se refere a relação 

entre ‘saber’ e ‘poder’, por fim percebe-se que há um estreitamento entre estes eixos. 

 
Saber é poder. Essa afirmação resume nossa premissa. O saber é um 
dos pontos de sustentação da dominação, em todos os territórios das 
atividades humanas. E, no processo atual da globalização, o domínio 
do saber tecnológico é simbolicamente determinante das relações de 
poder.  (MARÍN, 2009, p.23). 

 

Esse pensamento corrobora com o que acredita esta pesquisa, já que se 

entende a interligação entre os eixos formando assim o grande fenômeno da 

colonialidade, com tantas possibilidades de exteriorização na sociedade. 

Partindo dos problemas da estrutura colonial, caminhar para a mudança dessa 

estrutura é repensar sobre as relações sociais e suas implicações no campo do poder 

(da política), do ‘ser’ e do ‘saber’. Estas discussões ultrapassam as esferas públicas 

e adentram nas esferas privadas do ser e da vida dos seres envolvidos por esse 

sistema. Assim, o caminho é se preocupar com questões ligadas às práticas de 

dominação, exclusão e subalternação que trazem privilégios para uns em detrimento 

de outros que, muitas vezes, naturaliza diferenças e ocultam desigualdades, 

mantendo a matriz da colonialidade invisível. 

A questão da dominação, que ocorre de forma subliminar, é tema preocupante 

uma vez que os mecanismos de controle estão cada vez mais longes do corpo e mais 

perto da mente. Diante disso, o aprisionamento que existe atualmente é posto pelos 

sistemas de poder e de saber coloniais, mantidos e reproduzidos por instituições de 

ensino que sistematizam e dirigem a maneira de pensar, agir e de como ver o mundo 

(WALSH, 2007, p. 27). 

Adentrando em questões terminológicas que seguirão aparecendo mais à 

frente, se faz necessário entender os termos que se remetem ao significado das 

variáveis da descolonialidade, sendo elas:  ‘poder, saber e ser’. Podendo, em alguns 

momentos, a depender do aporte teórico utilizado, surgir a variável da 

descolonialidade da mãe natureza, como quarta espécie. 

Para Mignolo (2006, p. 15), a descolonialidade do ‘poder’ estaria ligada ao 

rompimento da dominação econômica e política, já a do ‘saber’ estaria visando a 
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libertação epistemológica, filosófica e científica, inclusive, nas relações entre idiomas 

e conhecimento nos quais aparecem polarizados. Por fim, mas não menos importante, 

a descolonialidade do ‘ser’ estaria ligada quanto a sua subjetividade, sexualidade, 

padrões e estereótipos atribuídos aos gêneros e outras questões sociais. 

Walsh (2012, p. 67-68) percebe as espécies de descolonialidade a partir de 

quatro grupos que ela chama de ejes (eixos) em suas palavras: 

 
(...) a colonialidade do poder - refere-se ao estabelecimento de um sistema 
de classificação social baseado na categoria de "raça" como um critério 
fundamental para a distribuição, dominação e exploração da população 
mundial nas faixas, lugares e papéis da estrutura global capitalista do 
trabalho, uma categoria que - ao mesmo tempo - altera todas as relações de 
dominação, incluindo as de classe, gênero, sexualidade, etc. Esse sistema 
de classificação foi fixado na formação de uma divisão identitária hierárquica 
e racializada, com o alvo (europeu ou europeu, masculino) no topo, seguido 
pelos mestiços, e finalmente os índios e negros nos últimos degraus, como 
identidades impostas, homogêneo e negativo que buscava eliminar 
diferenças históricas, geográficas, socioculturais e linguísticas entre povos 
nativos e afrodescendentes (WALSH, 2012, p. 67).7 

 

 Percebendo que as relações de poder se estabelecem a partir do 

eurocentrismo e que este passa a servir aos interesses da classe dominante através 

da capitalização destas relações sociais, é que se percebe um novo modelo deste 

padrão de poder surgindo. Necessitando, assim, de um atual reconhecimento de 

identidade da população e de cada ser, para se combater a colonialidade do poder. 

Entretanto, outras perspectivas também são influenciadas pela colonialidade do 

poder, a exemplo disso, tem-se o saber. 

 
Um segundo eixo é a colonialidade do conhecimento: o posicionamento do 
eurocentrismo como ordem exclusiva da razão, do conhecimento e do 
pensamento, que descarta e desqualifica a existência e a viabilidade de 
outras racionalidades epistêmicas e outros conhecimentos que não os dos 
brancos europeus ou europeus. É claro que, ao cruzar o campo do 
conhecimento, utilizando-o como dispositivo de dominação, a colonialidade 
penetra e organiza os quadros epistemológicos, acadêmicos e disciplinares 
(WALSH, 2012, p. 67).8 

                                                           
7 Tradução nossa de “la colonialidad del poder – se refiere al establecimiento de un sistema de 
clasificación social basada en la categoría de “raza” como criterio fundamental para la distribución, 
dominación y explotación de la población mundial en los rangos, lugares y roles de la estructura 
capitalista-global del trabajo, categoría que – a la vez – altera todas las relaciones de dominación, 
incluyendo las de clase, género, sexualidad, etc. Este sistema de clasificación se fijó en la formación 
de una jerárquica y división identitaria racializada, con el blanco (europeo o europeizado, masculino) 
en la cima, seguido por los mestizos, y finalmente los indios y negros en los peldaños últimos, como 
identidades impuestas, homogéneas y negativas que pretendían eliminar las diferencias históricas, 
geográficas, socioculturales y lingüísticas entre pueblos originarios y de descendencia africana.” 

8 Tradução nossa de “un segundo eje es la colonialidad del saber: el posicionamiento del eurocentrismo 

como orden exclusivo de razón, conocimiento y pensamiento, la que descarta y descalifica la existencia 
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Um fato interessante acerca da colonialidade do ‘saber’ é que ela não se centra 

apenas nas linhas epistemológicas de busca às fontes do saber, mas também a quem 

estas fontes epistemológicas servem ou a que serviço se prestam. Sendo assim, 

busca-se atualmente o fortalecimento da construção dos saberes de cada país, cada 

região, pois, com suas particularidades, também são fontes de conhecimento. 

 Uma crítica também feita pela autora é sobre a ideia do universalismo do 

‘saber’, alertando que, caso não se tenham os devidos cuidados científicos e 

interpretativos, pode se tornar um conhecimento re-colonizado. 

Tendo em vista que a educação é uma maneira de construção do ser social, 

enquanto pensador crítico, com espírito de cidadania e identidade, percebe-se que, 

mesmo trabalhando o ‘poder’ e o ‘saber’, a colonialidade ainda surge através da 

perspectiva do ‘ser’.“a colonialidade do ser, um terceiro eixo, é aquela exercida 

através da inferiorização, subalternização e desumanização: o que Frantz Fanon 

chamou de tratamento da "não-existência” (WALSH, 2012, p. 68)9. A partir desta 

passagem, percebe-se que a colonialidade do ‘ser’ busca inferiorizar determinadas 

categorias sociais retirando destes o caráter humano. 

 É neste terceiro eixo em que se situa uma das problemáticas dispostas nesta 

pesquisa, pois o grupo carcerário aparece por diversas vezes inferiorizado dos demais 

grupos e alvo de discursos desumanizantes quanto a sua própria existência. É 

justamente por se ter consciência da invisibilidade social dos apenados que busca 

esta pesquisa trazer alguma visibilidade.   

 Divergindo de outros autores, Mignolo (2006), por exemplo, traz em seus 

escritos apenas três eixos ou espéciesc como assim queira chamar, de formas de 

expressão da Colonialidade, já Walsh (2012) apresenta mais um eixo, o da 

Colonialidade Cosmogónica da mãe natureza. 

 
Aquele que encontra sua base na divisão binária natureza / sociedade, 
descartando a relação magico-espiritual-social, milenarista entre os 
mundos biofísico, humano e espiritual - incluindo o dos ancestrais, 
espíritos, deuses e orixás -, aquele que dá sustento a os sistemas 

                                                           
y viabilidad de otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos que no sean los de los hombres 
blancos europeos o europeizados. Claro es al atravesar el campo del saber, usándolo como dispositivo 
de dominación, la colonialidad penetra en y organice los marcos epistemológicos, academicistas y 
disciplinares. 

9 Tradução nossa de “La colonialidad del ser, un tercer eje, es la que se ejerce por medio de la 
inferiorización, subalternizacion y deshumanización: lo que Frantz Fanon se referió como el trato de la 
“no existência” 
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integrais de vida, conhecimento e humanidade em si (WALSH, 2012, 
p. 68).10 

  

 A própria autora reconhece que este eixo aborda um tema de pouca reflexão e 

discussão entre os estudiosos da descolonialidade. No entanto, é perceptível a 

relação binária existente que, ao se negar as relações espirituais que compõe o 

patrimônio cultural de um povo, é, por via de consequência, negar a história e 

existência desse povo, assim como toda categoria binária, tende a existir uma 

sobreposição de uma em detrimento de outra. 

 Nesse sentido, a relação aqui estabelecida seria a seguinte: a civilização 

moderna adere a razão, ao concreto, e tudo aquilo que é imaterial, como bruxaria, 

paganismo e outras práticas, seria a negação da razão, logo, a negação da 

humanidade. Tendo em vista que estas práticas existiram e existem ao redor do 

mundo e atrela-se a esta prática o caráter de não civilidade, não científico, não 

racional, gera, assim, uma categoria binária que reflete nas demais formas de 

colonialidade. 

Fazendo um apanhado geral, a descolonialidade do poder, do ‘saber’ e do ‘ser’, 

de acordo com Costa e Grosfoguel (2016), somente é viável mediante uma atitude 

descolonial, isto é, uma postura crítica ante a colonialidade e suas implicações.  

Sobre a colonialidade do ‘saber’, se delineia esta por meio de um desenho 

epistemológico eurocêntrico, centralizador, patriarcal e de cunho racial que se 

apresenta como universal, transcendental e racional, devendo ser rompido de acordo 

com os relativismos. 

  A respeito disso, Assis (2014) afirma que, o eixo do ‘saber’ se configura como 

sistema científico dominante que impede a compreensão do mundo periférico a partir 

de realidades próprias, estando estas, fundamentadas em epistemes desenvolvidas a 

partir de geo-histórias específicas e interconectadas cuja contribuição continua sendo 

sistematicamente negada pela geopolítica do conhecimento estabelecido pela 

modernidade. 

 É um fenômeno histórico complexo, relativo a um padrão de poder global, que 

naturaliza hierarquias tornando algumas superiores e outras inferiores, além de 

                                                           
10 Tradução nossa de “la que encuentra su base en la división binaria naturaleza/sociedad, descartando 
lo mágico-espiritual-social, la relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos y espirituales – 
incluyendo el de los ancestros, espíritus, dioses y orishas –, la que da sustento a los sistemas integrales 
de vida, conocimientos y a la humanidad misma.” 



64 
 

reproduzir relações de dominação e subalternização. A colonialidade constitui-se no 

“lado ruim” da modernidade. 

 Em um apanhado geral, percebe-se a colonialidade como sendo um sistema 

único composto por eixos determinados em suas particularidades, porém com 

ligações presentes entre suas características que se influenciam mutuamente. Sendo 

assim, posto que dois eixos em especial interessam a este trabalho, passamos agora 

a um estudo mais aprofundado acerca do eixo do ‘ser’ e do ‘saber’. 

 Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 22) vai trabalhar a categoria teórica da 

sociologia das ausências que, no seu entendimento, seria trazer à presença tudo 

aquilo que existe. Porém, está ausente e neste diapasão distingue cinco modos de 

produção de ausência ou não existência: o ignorante, o atrasado, o inferior, o local e 

o improdutivo. 

 O primeiro diz respeito às questões envolvendo padrões estabelecidos sobre o 

que é ser ou não ciência, logo, não existem cânones exclusivos de produção do 

conhecimento. Com relação a ao modo atrasado, faz ele menção ao critério temporal, 

que a história moderna se concretizou nos últimos duzentos anos e que existem nesse 

sentido países a frente do nosso tempo que dominam instituições de saber. Ao se 

remeter ao inferior, está o autor falando da lógica da classificação social através da 

ideia de uma cultura dominante e da naturalização das diferenças. O quarto modo, o 

local, fala sobre a lógica da produção global, que define, assim, a relevância de todas 

as demais; portanto, a importância de uma sobre outras, a exemplo, da produção local. 

Por fim, a lógica produtivista se assenta na monocultura do modelo de produção 

capitalista. 

 Ao fazer essas cinco classificações, Boaventura Sousa Santos (2010) abre o 

diálogo sobre o eurocentrismo existente na produção do saber. Estas categorias são 

de aspectos coloniais que ultrapassam a esfera do saber e adentram muitas vezes 

em questões envolvendo o ‘ser’, tendo em vista a relação dialética entre ‘ser e saber’. 

Esta relação é explicada através das palavras de Nelson Maldonado Torres (2007, p. 

130) quando diz que: “o surgimento do conceito ‘colonialidade do ser’ responde, então, 

à necessidade de esclarecer a questão sobre os efeitos da colonialidade na 

experiência vivida, e não apenas nas mentes dos sujeitos subalternos”.11 

                                                           
11 Tradução nossa de “el surgimiento del concepto “colonialidad del ser” responde, pues, a la necesidad 
de aclarar la pregunta sobre los efectos de la colonialidad en la experiencia vivida, y no sólo en la mente 
de sujetos subalternos.” 
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 Sendo assim, aquilo que é entendido como epistemologia do saber e aquilo que 

é ensinado geram consequências reais na experiência vivida dos seres humanos, e 

esses saberes coloniais ultrapassam a esfera do ‘saber’ para se fazer presente no 

‘ser’ através das crenças que a acompanham. Lembrando que a colonialidade não 

opera sozinha em um único campo, ela é um sistema que deve ser compreendido em 

conjunto. 

 Diante dessa realidade, os autores, até agora mencionados, atentam os leitores 

à uma reflexão quanto a quebra de paradigmas e o repensar de um novo modelo 

educacional. Neste sentido, Walsh (2007) chama atenção para tratar com seriedade 

as histórias locais e as epistemologias negadas, se referindo esta à epistemologia da 

América do Sul, dizendo que são negadas e subalternadas, corroborando com as 

categorias de exclusão trazidas por Santos (2010).  

 É perceptível que, se de um lado aparece um centro de poder monopolizante 

do ‘saber’ e do ‘ser’, de um outro estaria o monopolizado. É justamente aí que surge 

a necessidade de uma pedagogia descolonial para que assim se consiga romper com 

as barreiras da opressão. Nesse sentido, as contribuições de Paulo Freire ao trabalhar 

a pedagogia para grupos oprimidos e vulneráveis aparecem como forma de 

resistência, conscientização e transformação da realidade. 

 
3.2 A EDUCAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO À LUZ DA PEDAGOGIA DO 

OPRIMIDO 

 
 É possível perceber uma interação ideológica entre os autores trabalhados até 

o momento sobre as concepções de mundo e transformação do ser, seja pela teoria 

da descolonialidade do ‘ser’, da mortificação do eu ou da interculturalidade, em todos 

se percebe o mesmo traço característico: a libertação da opressão que ocorre na 

sociedade seja pelo poder político através do Estado, da cultura e do próprio sistema 

de ensino. Sobre este último, recebemos agora as contribuições de Paulo Freire 

através da Pedagogia do Oprimido. 

 Aqui, procura-se trazer para o campo do sistema penitenciário as lições de 

libertação trazidas por Freire através das lições dos seus trabalhos com oprimidos. No 

intuito de ludicizar este trabalho parafrasearemos títulos do livro Pedagogia do 

Oprimido aplicando-os no que couber ao ensino em penitenciárias. Neste sentido, 

quando Freire fala de opressor, foi trazida a figura do “cidadão de bem” e quando ele 
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se remete ao oprimido, remonta no lugar a figura do “bandido”. Mas, quem afinal são 

essas figuras no contexto da pesquisa? 

 Entenda-se “cidadão de bem” como a pessoa geralmente de cor branca, que 

introjetou as ideologias da classe dominante, independente de pertencer ou não a ela 

e reproduz ideologias de poder, sejam elas conscientes ou não em desrespeito a 

direitos humanos, igualdade, justiça social e, principalmente, aqueles que percebem 

a pessoa que cometeu um crime, fora dos privilégios do “colarinho branco”, como 

sendo o “bandido”. 

 Por outro lado, o “bandido” é a pessoa que se encontra presa pois cometeu 

algum tipo de crime que carrega uma carga valorativa extremamente pejorativa frente 

a sociedade e, por assim ser, é etiquetado através do critério estigmatizando do sujeito 

que, ao cometer um delito, perde a qualidade de sujeito e agora este é confundido 

com o próprio delito. Deixa de ser pai, mãe, filha, filho, profissional, deixa de ser 

“cidadão de bem” e se torna o traficante, o homicida, o ladrão, por entres outros nomes 

que podem ser encontrados. Agora com estes esclarecimentos passa-se à análise 

efetiva do livro. 

 
3.2.1 Primeiras palavras: liberdade 

 
 Falar sobre liberdade, dentro de contextos sociais de opressão, não é uma 

tarefa fácil, contudo, é necessária. Diante disso, Freire (1987) inicia as primeiras 

páginas do livro a Pedagogia do Oprimido falando sobre essa liberdade através da 

tomada de consciência fazendo, de início, um alerta aos leitores:  

 
As afirmações que fazemos neste ensaio, não são, de um lado, fruto 
de devaneios intelectuais nem tampouco, de outro, resultam, apenas, 
de leituras, por mais importantes que nos tenham sido estas. Estão 
sempre ancoradas, como sugerimos no início destas páginas, em 
situações concretas. Expressam reações de proletários, camponeses 
ou urbanos, e de homens de classe média, que vimos observando, 
direta ou indiretamente, em nosso trabalho educativo. (FREIRE, 1987, 
p. 16) 
 

As pessoas citadas por Freire sofrem de alguma forma opressão, seja ela social 

ditada através do capitalismo, em alguns momentos desenfreado, ou que sofrem de 

outro modo com as desigualdades existentes na sociedade. Portanto, as palavras 

advindas da prática ecoam nesta teoria. 
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Ao se analisar o contexto dialógico trazido por Freire (1987), é imperioso afirmar 

que, concepções fechadas e dicotômicas não alinham a esta forma de abordagem da 

pesquisa, sendo assim, requer-se do leitor abertura quanto aos traços dialógicos 

citados a seguir. 

 
3.2.2 Justificativa da pedagogia do “apenado” 
 

 Na busca de fazer um paralelo entre ensino em penitenciárias e o livro 

Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, nasce o tópico parafraseado e batizado de 

Justificativa da pedagogia do “apenado”, em alusão ao capítulo primeiro do referido 

livro onde lá se encontra escrito “Justificativa da pedagogia do oprimido”. 

 A temática da humanização e desumanização preocupa pesquisadores como 

Freire. Nesse sentido, deve-se refletir acerca desta problemática dentro do contexto 

das penitenciárias. “A desumanização, que não se verifica, apenas, nos que têm sua 

humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, 

é distorção da vocação do ser mais” (FREIRE, 1987, p.33). O autor trata a 

desumanização como um fato ocorrido na história, mas nega que esta seja histórica, 

pois, caso fosse à luta contra ela, seria sem significado. Sendo assim, sobre o sistema 

penitenciário, é importante perceber os traços que evidenciam o fenômeno da 

desumanização dentro da história, mas não se deve aceitar o encarceramento 

desumanizado como fator histórico. Busca-se assim, esclarecer que a desumanização 

parte de uma ordem social injusta e que gera somente mais violência e mais opressão. 

  
3.2.3 A contradição “cidadão de bem” –  “bandido”: sua superação 
 

 Pela teoria abordada por Freire (1987), toda opressão é a tentativa de impor ao 

ser sua impossibilidade de ser mais, logo, é impor ao ser que ele seja menos, sem lhe 

dar condições de mudança. Essa dicotomia entre “cidadão de bem” e “bandido” 

(opressor e oprimido) deve ter um fim para que se possa realmente chegar a uma 

libertação, pois esse processo é dialógico e, segundo Freire (1987), ao se libertar 

enquanto oprimido, passa-se a libertar também o opressor que não terá quem oprimir. 

 O paralelo traçado entre “cidadão de bem” e “bandido” como opressor e 

oprimido faz referência ao fato de que muitas pessoas que se dizem cidadão de bem 

podem durante várias partes do seu dia cometer pequenos delitos como, por exemplo 

ultrapassar um sinal vermelho, dirigir embriagado, utilizar drogas ilícitas, sonegar 
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impostos, dentro muitos outros crimes conhecidos até como “crimes de colarinho 

branco”. Entretanto, o tráfico de drogas, o furto e o roubo ficam para os bandidos.

 O Relatório de Informações Penitenciárias (2017, p. 41) mostra que os maiores 

índices de crimes cometidos no Brasil são crimes envolvendo drogas, tendo registrado 

até o ano de 2016 a cifra 176.691 casos. Em contrapartida, os crimes contra o 

patrimônio ocupam 278.809 vagas do sistema penitenciário brasileiro (INFOPEN, 

2017, 41-42). Com isso, percebe-se que existem crimes em que não há caracterização 

da figura do bandido e são estes cometidos, geralmente, pelos opressores ou, para 

este estudo, “os cidadãos de bem”, e crimes específicos para os “oprimidos” e são 

estes os listados em sua primazia. 

 

Gráfico 2 – Gráfico acerca dos tipos de crime cometidos o Brasil 

 
 

 Ao se observar o referido gráfico percebe-se que, 67% dos crimes cometidos 

por homens no Brasil situam-se entre tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. 

Enquanto, que as mulheres, nessas mesmas duas categorias, têm uma incidência de 

83% com relação aos homens. 

 Os dados não podem ser ingenuamente observados sem a devida reflexão que 

merecem, pois, fatos sociais tem uma lógica a ser explicada, e a lógica do tráfico, bem 

como dos crimes contra o patrimônio, têm correlação direta com o sistema capitalista 

no qual também se correlaciona a ideia entre capital e marginalidade. 

 Paulo Freire (1987, p.27) fala das forças antagônicas que geram a opressão, e 

para ele, “quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a sua 

humanidade negada, mas as que a negaram, negando também a sua”. É necessário, 
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pois, que o processo de reconhecimento das posições de fala se façam presentes no 

momento do desvelamento do opressor e do oprimido. 

 

Para os opressores, porém, na hipocrisia de sua “generosidade”, são 
sempre os oprimidos, que eles jamais obviamente chamam de 
oprimidos, mas, conforme me situem, interna ou externamente, de 
“essa gente” ou de “essa massa cega e invejosa”, ou de “selvagens”, 
ou de “nativos”, ou de “subversivos”, são sempre os oprimidos os que 
desamam. São sempre eles os “violentos”, os "bárbaros” os 
“malvados”, os “ferozes”, quando reagem à violência dos opressores. 
(FREIRE, 1987, p. 28-29) 
 

 O trecho transcrito pode ser entendido de maneira que o “cidadão de bem” não 

consegue enxergar no preso um oprimido. Muito pelo contrário. Este cidadão enxerga 

o preso como o “malvado”, “subversivo” como Freire aponta. Em relação a isso, é 

preciso que haja um processo de superação. 

 Nesse contexto, Freire (1987, p. 28) lança uma premissa básica para este 

estudo e para a libertação de forma geral: “por isto é que, somente os oprimidos, 

libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem 

libertam, nem se libertam”, uma vez rompendo com o ciclo de dominação é que os 

oprimidos terão liberdade e poderão também libertar seus opressos que já não terão 

mais a quem oprimir. 

  Outra reflexão trazida por Freire (1987, p. 28) está relacionada sobre a dialética 

existente entre a negação de ser do sujeito oprimido e a resposta destes enquanto 

seres oprimidos, afirmando que: “enquanto a violência dos opressores faz dos 

oprimidos homens proibidos de ser, a resposta destes à violência daqueles se 

encontra infundida do anseio de busca do direito de ser”. Logo, reafirma-se aqui a 

ideia que a partir da libertação dos oprimidos, podem os opressores também se 

libertarem desse ciclo de violência. 

 Freire (1987) chama atenção para o sentimento de solidariedade com a 

situação dos oprimidos. Esta pesquisa pretende atentar para a solidariedade com os 

“bandidos”, e para isso não basta se reconhecer como “cidadão de bem” ou como 

opressor. Descobrir determinada posição de fala não determina a solidariedade de um 

sujeito com o que está no outro polo, ou na outra posição. 

 
O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto 
deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e 
passa a ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos 
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deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser os homens 
concretos, injustiçados e roubados. (FREIRE, 1987, p. 23) 

 

 Não é só de assistencialismo que precisa o “bandido”, precisa também que a 

solidariedade se dê através da justiça social, da igualdade de oportunidades, de um 

olhar igualitário e não pejorativo quanto a sua situação atual de vida. 

 Neste primeiro momento buscou-se evidenciar a dualidade entre “cidadão de 

bem” e “bandido” para que esta possa ser superada. Essas diferenças se dão pelo 

comportamento por eles empregado, pela forma como enxergam o mundo e, 

principalmente, o “bandido” ou oprimido, como assim queira chamar, que vivem a 

dualidade de ser “bandido” em um sistema que, muitas vezes, não lhe oferece 

condições de ser um “cidadão de bem”, e que vive nas regras do opressor, apesar de 

não ter, em muitos casos, os privilégios que foram ofertados aos “cidadãos de bem”. 

 
3.2.4 Situação concreta de “cidadão de bem” e “bandido” 

 
 Freire (1987) traz em seus escritos uma preocupação, afirmando ele que, ao 

se estabelecer uma nova forma de realidade, em que os oprimidos se libertam, os 

opressores permanecem “aprisionados” em seu mundo sem seguir o passo da 

libertação, uma vez que, ocorrendo a libertação dos oprimidos, passam agora a se 

enxergar como aqueles. “É que, para eles, ‘formados’ na experiência de opressores, 

tudo o que não seja o seu direito antigo de oprimir, significa opressão a eles” (FREIRE, 

1987, p. 29). 

Trazendo para a realidade do “cidadão de bem” e do “bandido”, os discursos 

que se encontram na sociedade é que, diante do respeito a lei, fazendo cumprir as 

exigências mínimas de humanização, é como se fossem desrespeitados os direitos 

do “cidadão de bem”. Como se construir uma praça para pessoas caminharem fosse 

mais importante que construir um presídio com instalações amplas que permitam 

atividades adequadas se ressocialização e outros direitos assegurados. 

 O Canal da BBC Brasil publicou uma reportagem com o seguinte título: “Por 

dentro da 'prisão de luxo' da Noruega, que divide opiniões por tratamento a detentos”. 

A notícia se referia a prisão de Halden, conhecida muldialmente por ter os menores 

índices de reincidência do mundo, uma das guardas prestou depoimento para o 

referido canal e suas palavras merecem revelo na discussão que se impõe este tópico: 
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Nós não temos grades. Temos janelas”. É assim que Linn Andreassen, 
que atua como guarda na prisão de Halden, na Noruega, descreve o 
lugar – conhecido como "a cadeia mais humanizada do mundo". 
 
“Você se sente uma pessoa, não um bicho. Acho isso muito 
importante”, diz ela. 
 
Halden é considerada “de luxo” por muitos e menina dos olhos do 
programa norueguês de encarceramento, que se diz focado na 
"reabilitação" dos presos, e não em sua "punição". 
 
Ela está inserida em um sistema prisional que passa longe da 
realidade da superlotação vista em outros países, e que tem, entre 
outras características, estímulos ao trabalho e à educação dos 
detentos e instalações carcerárias adequadas. 
 
Neste sentido, os presos do país levam uma vida o mais perto possível 
do normal: cozinham, estudam e trabalham, por exemplo. 
 
“Para alguns deles, é a primeira oportunidade de acesso à educação”, 
diz Andreassen. “Não é só uma reabilitação, mas também uma 
habilitação”, acrescenta. 

 
“Nossas medidas e propostas aqui são baseadas em uma nova vida 
lá fora, fazendo alguma coisa. Neste sentido, eu acho que Halden é 
bem-sucedida”. (BCC, 2018) 

 

 Através do depoimento da guarda, percebe-se que, o modelo penitenciário 

adotado em Halden visa romper com o estigma do “bandido” e efetivamente promover 

um processo de libertação do indivíduo para que possa voltar a viver em sociedade 

com uma perspectiva diferente da que entrou. Percebe-se aqui, um modelo de 

superação, no tratamento dado aos “bandidos” e isso gera desconfortos para o 

“cidadão de bem”. 

 Na própria notícia é dito que esta penitenciária é alvo de diversas críticas já que 

é comparada com um hotel de luxo, pelo fato de que lá não existem grades nas 

janelas, os apenados ficam em quartos individuais, com televisão, frigobar, 

escrivaninha e banheiro. A partir disso, percebe-se que as críticas feitas se dão pelo 

fato de que os “cidadãos de bem” se sentem incomodados quando os “bandidos” têm 

acesso àquilo que era “direito” apenas do “cidadão de bem”, como diz Freire (1987) 

ao falar da relação opressor-oprimido. 

 Apesar das críticas que Halden recebe, os dados apontam índices que 

surpreendem os pesquisadores. “A taxa de reincidência criminal na Noruega era, em 

2016, de 20%, a mais baixa do mundo. Em outros países, como o Reino Unido, 
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chegava a 46%, e nos EUA 76% das pessoas que deixavam a prisão voltavam nos 

cinco anos seguintes” (BBC, 2018). 

 O conceito de reincidência é complexo, de acordo com o que se leva em 

consideração, se é o cometimento do mesmo crime mais de uma vez, mesmo sem 

antes ter cumprido pena, como também na literatura há quem considere o conceito 

legal, sendo aquele que após cumprir sentença penal transitada em julgamento volta 

a cometer o crime. 

 Acerca disso, em 2015, o Ministro do Supremo Tribunal Federal lançou uma 

nota afirmando que o índice brasileiro de reincidência chegara a 70% (IPEA, 2015). 

Outras pesquisas com maiores filtros foram feitas, entretanto, ambas possuem grande 

margem de erro considerando as falhas nos mecanismos de obtenção, seleção e 

aferição de dados. 

 Contudo, o que merece relevo a partir dos dados não é número efetivo em si, 

mas, a transformação social na vida daquele que deixa de ser “bandido” e passa a ser 

um cidadão, após passar pelo sistema penitenciário norueguês, indo de encontro com 

os interesses dos “cidadãos de bem”. 

 Freire (1987) ressalta ainda os perigos que se impõe ao sentimento de posse 

que rodeia os Opressores, ou os “cidadãos de bem”, uma vez que, quando o dinheiro 

passa a ser a medida de todas as coisas, o ser fica condicionado ao ter. 

 
Por isto é que, para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à 
custa, inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é 
ter e ter como classe que tem. Não pedem perceber, na situação opressora 
em que estão, como usufrutuários, que, se ter é condição para ser, esta é 
uma condição necessária a todos os homens. Não podem perceber que, na 
busca egoísta do ter como classe que tem, se afogam na posse e já não são. 
Já não podem ser. Por isto tudo é que a sua generosidade, como salientamos, 
é falsa. Por isto tudo é que a humanização é uma “coisa” que possuem como 
direito exclusivo, como atributo herdado. A humanização é apenas sua. A dos 
outros, dos seus contrários, se apresenta como subversão. Humanizar é, 
naturalmente, segundo seu ponto de vista, subverter, e não ser mais. 
(FREIRE, 1987 p.29-30) 

 

Entende-se, a partir deste trecho, o motivo pelo qual dar condições dignas a 

um ser humano que cometeu um crime pode gerar comentários tão antagônicos, haja 

vista que, dar as mesmas condições de vida de um “cidadão de bem” a um “bandido” 

seria injusto, já que este deve sofrer pelo mau que cometeu. Logo, este ato de 

humanização dos oprimidos soa aos que estão do outro lado como opressão, pois não 
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conseguem raciocinar pelo prisma da libertação e da não sobreposição social. É 

pensando na libertação que um novo tópico se inicia. 

  
3.2.5 Caminho da libertação: da educação bancária à dialogicidade 

 
 Paulo Freire (1987) aborda, em seus escritos, também, sobre a relação que se 

estabelece entre professores e alunos e, em meio a elas, percebe um traço marcante 

que lhe chama atenção: as relações em que tem um caráter central narrador de 

conteúdo ou, em alguns momentos, ele irá chamar também de dissertador, sendo este 

um termo sinônimo para a sua crítica. 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 
transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. 
Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor 
educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores 
educandos serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, 
em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. 
(FREIRE, 1987, p. 37) 

 

A partir daí a ideia é que o educador seja a fonte na qual despeja-se conteúdos 

nos alunos e os “enche” de conteúdos que foram narrados aos alunos, não apenas 

pelo método de ensino, mas, principalmente pelo sentido prático é que se estabelece 

a crítica a este modelo de educação, pois os conteúdos muitas vezes estão desligados 

dos contextos sociais. 

 Freire entende que a educação tem um papel transformador, e a educação no 

modelo bancário promove uma transformação, mas em sentido diferente do 

trabalhado pelo autor. A educação bancária transforma mentes, as mentes dos 

oprimidos, enquanto que a educação libertadora transforma as situações de vida, que 

os oprime. 

 O projeto de que a assistência educacional seja prestada a todos, deve ser 

interpretada com bastante cuidado para se perceber qual o sentido dessa assistência 

educacional, seja a inserção na sociedade, no mercado de trabalho, mas sempre se 

perguntando a serviço de quem esta educação trabalha. 

 Quando se pensa no termo “inserir”, automaticamente o pensamento humano 

remete a algo que está fora e precisa ser colocando dentro. É assim que se pensa 

quando o estado oferece educação ao apenados, que esta educação busque inseri-

los na sociedade de maneira mais efetiva no momento que cumprirem sua pena. 
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Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, 
jamais estiveram fora de. Sempre estiveram dentro de. Dentro da estrutura 
que os transforma em “seres para outro”. Sua solução, pois, não está em 
“integrar-se", em “incorporar-se” a esta estrutura que os oprime, mas em 
transformá-la para que possam fazer-se “seres para si”. (FREIRE, 1987, p. 
39) 

 
Logo, se o fundamento da educação for mero repasse de conteúdo sem 

preocupação com a transformação de situações de vida, então, possivelmente, ela 

estará a desserviço daqueles que a recebem, pois, ao trabalhar conteúdos que não 

reforçam a libertação estarão trabalhando a favor da dominação. Principalmente 

quando se fala em sistema penitenciário, e em especial o brasileiro que passa por 

diversas dificuldades como já foi mostrado em capítulos anteriores, aqui, talvez até 

mais que em outros espaços de ensino, merece maior atenção a prática libertadora, 

pelo menos da educação. 

 Precisa-se ter cuidado com a forma que se trabalha a educação, uma vez que 

ao invés de libertar pode esta ser um instrumento de dominação dos sujeitos através 

das prescrições. Em outras palavras, dos desejos e vontades impostos dos 

opressores, retirando, assim, a liberdade e autonomia dos oprimidos para 

prescreverem seus próprios desejos e formas de pensar. Esse cuidado tem 

fundamento nas preocupações de Freire (1987, p.43): 

 
A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta crítica, 
mantendo a ingenuidade dos educandos, o que pretende, em seu marco 
ideológico, (nem sempre percebido por muitos dos que a realizam) é 
indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão. 

 

 Vemos qual perigosa é a função de educar quando o educador não é um ser 

liberto, pois, pode ele estar atuando em função do sistema opressor, ainda que não 

se perceba fazendo isto. Portanto, estará, assim, apenas facilitando e perpetuando o 

processo de opressão, por isso que se diz que a libertação de um dos lados liberta a 

todos, ou pelo menos a muitos. 

 

É que, envolvidos pelo clima gerador da concepção “bancária" e sofrendo sua 
influência, não chegam a perceber o seu significado ou a sua força 
desumanizadora. Paradoxalmente, então, usam o mesmo instrumento 
alienador, num esforço que pretendem libertador. (FREIRE, 1987, p. 43) 

  

 A partir disto, infere-se que, a verdadeira libertação não consiste na 

transmissão de conceito sobre o mundo e sobre as coisas como prega a educação 

bancária. Ao contrário disto, necessita-se que o ensino se humanize e isso só é 
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possível a partir da problematização e da reflexão acerca destes conceitos prontos 

sobre o mundo e sobre as coisas. 

 Nesse contexto, ainda que o intuito seja libertar, se a prática não for libertadora, 

o resultado será dominação, opressão, mesmo que o agente opressor não tenha 

consciência de sua ação. 

 Uma das formas para se pensar numa educação transformadora é partir do 

sujeito no qual se está trabalhando e entendê-lo como ser que possui sua construção 

própria, necessidades próprias e história de vida próprias. Ninguém chega como uma 

página em branco numa sala de aula, os educandos chegam com suas páginas já 

rabiscadas pela vida e estes rabiscos podem ser usados como fio inicial de sua 

libertação. 

 
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 
“vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa 
consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos 
homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência 
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 
problematização dos homens em suas relações com o mundo. (FREIRE, 
1987, p. 43) 

 

 Sendo assim, todas as relações anteriores ao conteúdo são não apenas fonte, 

mas também ponte de transformação dos sujeitos educandos no processo de saída 

da opressão. No caso específico das penitenciárias, seu modo de falar, suas gírias, 

as palavras e termos do seu cotidiano devem ser conhecidos pelo educador para que, 

a partir deles, possa-se traçar a ponte para a transformação, instigando-os pelo seu 

pré-conhecimento para aquisição e remodelação de novos. 

 Por fim, no processo libertador o educador não é mais o que simplesmente 

deposita, mas aquele que troca, que aprende enquanto ensina e reconstrói os saberes 

a partir de sua interação com os educandos. Possivelmente, quando há a superação 

do entendimento de educador e educando como sujeitos dicotômicos e polarizados, 

possivelmente caminha-se, se já não estiver, em um modelo voltado à educação 

libertadora.  

A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por 
desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora 
parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isto 
mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres 
inacabados, inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica 
também, é igualmente inacabada. (FREIRE, 1987, p.47). 
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 É nesse sentido que o mesmo autor reafirma que a educação se faz na práxis.  

O ser, só pode ser, sendo, ou seja, tendo em vista que o ser humano está sempre em 

mudança, a problematização das questões que o envolvem devem ser constantes, 

logo, se as mudanças não param, os seres estão sempre inacabados e a realidade 

está sendo construída a cada momento. 

 Pensando nisto, não deve a educação servir ao mero repasse de palavras 

mortas ou conhecimento que não situem o sujeito no seu tempo e no seu espaço de 

vida para que haja assim a problematização que gera a reflexão e que gera a 

transformação. Sobre isso, já afirma Freire (1987) que a lógica da problematização 

não interessa ao opressor, uma vez que, contestando a realidade, os indivíduos 

oprimidos passariam a não aceitar as prescrições feitas pelos opressores. 

 A problematização defendida por Freire parte do diálogo, pois o conhecimento 

não deve ser imposto ao sujeito educando, mas, um alerta é feito: para que o diálogo 

prospere, ambas as partes devem se despir arrogância. “O diálogo, como encontro 

dos homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe, se seus polos (ou um 

deles) perdem a humildade” (FREIRE, 1987, p. 51). 

Esse processo de se despir da arrogância toma uma concepção lógica no 

momento que indaga Freire: “como posso dialogar, se me sinto participante de um 

‘gueto’ de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão 

fora são ‘essa gente’, ou são ‘nativos inferiores’? ” (FREIRE, 1987, p.52). Portanto, o 

primeiro passo para promover uma educação transformadora é a saída da 

superioridade e inferioridade para se chegar numa igualdade entre educadores e 

educandos para que, entre iguais, estes possam problematizar a partir do diálogo. 

 Entretanto, apesar do diálogo ser um fator fundamental, Paulo Freire tece um 

comentário sobre um pré-requisito para ele, que vem o autor chamar de fé, afirmando 

que “a, fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Por isto, existe antes mesmo de 

que ele se instale”. Veementemente, afirma Freire que: “sem esta fé nos homens o 

diálogo é uma farsa. Transforma-se, na melhor das hipóteses, em manipulação 

adocicadamente paternalista” (FREIRE, 1987, p. 52). Logo, para ele, a fé precede a 

todo o resto, pois o processo de libertação não irá acontecer se aqueles que trabalham 

em prol dela não acreditarem em sua possibilidade. 

 Nesse sentido, essa premissa de fé, faz com que os sujeitos acreditem na 

possibilidade de uma horizontalidade nos processos educativos, e essa 

horizontalidade é justamente que permite o acontecer da dialogicidade. 
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 Ao se pensar neste modelo de trabalho, muitas dúvidas sergem quanto sua 

elaboração e forma de acontecer. Assim, Freire responde este questionamento da 

seguinte forma: “será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o 

conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático 

da situação ou da ação política, acrescentemos” (FREIRE, 1987, p. 55). No contexto 

penitenciário, a situação presente é o cárcere, já que é o que existe mais próximo, 

concreto e atual nos sujeitos que lá estão, além de suas histórias de vidas e 

experiências que carregam até lá chegarem. Portanto, o conteúdo programático deve 

ter similaridade com estes aspectos da vida comum dos apenados, escolhidos de 

forma democrática entre educador e educando. 

 Freire coloca no homem, ser humano, o caráter existencial diferindo-o de um 

animal que somente vive, e esta diferença para ele se deve justamente ao fato do ser 

humano ter condições cognitivas de reflexão e mudança.  

 

Os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade e do 
mundo em que estão, ao atuarem em função de finalidades que propõem e 
se propõem, ao terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas 
relações com mundo, e com os outros, ao impregnarem o mundo de sua 
presença criadora através da transformação que realizam nele, na medida 
em que dele podem separar-se e, separando-se, podem com ele ficar, os 
homens, ao contrário do animal, não somente vivem, mas existem, e sua 
existência é histórica. (FREIRE, 1987, p. 57) 

 

 Enquanto os animais apenas vivem, o ser humano existe, pois ele é um ser 

histórico e se relaciona no mundo, dando sentido a este e fazendo história. A 

existência do ser humano é histórica, temporal, situada em um determinado lugar em 

um determinado tempo, o lugar onde existe o ser humano não é apenas lugar especial 

é lugar também onde se constroem histórias, daí o caráter histórico do ser. 

 E, nestes espaços, surgem “situações-limite” que são obstáculos à libertação 

que devem ser enfrentadas para que não se tornem barreiras. De acordo com Freire 

(1987), uma vez que os oprimidos enxergam essa situação, ela se transforma em um 

“percebido destacado” dentro da “visão de fundo”, ou seja, dentro da concepção do 

indivíduo, podendo este agora trabalhar para que este “percebido destacado” possa 

ser resolvido 

 Por fim, o método proposto por Feire para enfrentar o ensino bancário, seria a 

dialogicidade, e esta se faz a partir de quatro etapas, sendo essas mesmas etapas 

utilizadas para se promover o ensino anti-dialógico. Nestas forças antagônicas, 
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encontram-se as etapas que são: a colaboração, a união, organização e síntese 

cultural, contrapondo a dominação, a divisão para manter a opressão, a manipulação 

e a invasão cultural. Neste momento, será feita uma análise à luz do sistema 

penitenciário no que couber acerca destas categorias. 

 Sobre o ato de conquista versos o de colaboração afirma ele que: 

 
O antidialógico, dominador, nas suas relações com o seu contrário, o que 
pretende é conquistá-lo, cada vez mais, através de mil formas. Das mais 
duras às mais sutis. Das mais repressivas. As mais adocicadas, como o 
paternalismo. Todo ato de conquista implica num sujeito que conquista e num 
objeto conquistado. O sujeito da conquista determina suma finalidades ao 
objeto conquistado, que passa, por isto mesmo, a ser algo possuído pelo 
conquistador. (FREIRE, 1987, p. 85) 

  

 O contrário da dominação presente no trecho seria a colaboração entre os 

sujeitos, tem em vista que, respeitando a individualidade do outro e as contribuições 

do outro na construção eu e do todo, romper-se-iam com os objetos e ficariam os 

sujeitos transformando a realidade, pois na relação de dominação, sempre existe um 

objeto a ser dominado, na colaboração não. 

 A partir daí enxerga-se o sistema penitenciário como um ambiente opressor no 

qual a vontade dos sujeitos que cumprem pena não tem voz, pois eles se tornam 

objetos assistidos pela lógica estatal, percebendo, pelas leituras anteriores, uma 

grande longitude da dialogicidade. Logo, a opressão não se opera pela dialogicidade, 

já que, diante de uma realidade opressora por via de consequência, também estar-se-

á diante de uma prática antidialógica. 

 Quanto a etapa da divisão para manter a opressão, deve esta ser rompida 

através da união, como propõe Freire, a divisão dos grupos é uma forma de opressão 

utilizado como instrumento da dominação, pois caso haja união tornará o grupo 

oprimido forte. 

A necessidade de dividir para facilitar a manutenção do estado opressor se 
manifesta em todas as ações da classe dominadora. Sua interferência nos 
sindicatos, favorecendo a certos “representantes” da classe dominada que, 
no fundo, são seus representantes, e não de seus companheiros; a 
“promoção” de indivíduos que, revelando certo poder de liderança, podiam 
significa ameaça e que, “promovidos”, se tornam “amaciados"; a distribuição 
de benesses para uns e de dureza para outros, tudo são formas de dividir 
para manter a "ordem” que lhes interessa. (FREIRE, 1987, p.89) 

 

 A ideia opressora é que sempre que uma força em potencial se levanta contra 

o sistema, deve o próprio sistema se ocupar em freá-la, e, como afirma Feire, os 

modos são os mais diversificados, independentemente da maneira empregada, o 
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objeto é neutralizar o oprimido através da divisão. Dentro dos presídios o que mais se 

percebe são indivíduos que ao se rebelarem contra o sistema, contra as condições de 

vida que lhe são submetidos recebem represálias  

 Em um terceiro momento, Freire sugere que o feito antidialógico surge através 

da manipulação e esta deve ser superada de maneira dialógica pela organização das 

massas, como uma decorrência natural da união e através de um testemunho que 

tenha harmonia entre discurso e prática. Logo, o testemunho dessa “liderança 

revolucionária deveria aproveitar a contradição da manipulação, problematizando-a 

às massas populares, com o objetivo de sua organização” (FREIRE, 1987, 93). 

 Por fim, neste processo dual de opressão e libertação, Freire (1987) traz a ação 

antidialógica através da invasão cultural e sua superação pela síntese cultural. 

Percebe-se, na invasão cultural, um aspecto já marcado pela ação antidialógica que 

é ter os opressores como centro e os oprimidos como objetos do processo, ao passo 

que para invadir é necessário que tenha o que invadir. 

 

Por isto é que, na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades 
da ação antidialógica, os invasores são os autores e os atores do processo, 
seu sujeito; os invadidos, seus objetos. Os invasores modelam; os invadidos 
são modelados. Os invasores optam; os invadidos seguem sua opção. Pelo 
menos é esta a espectativa daqueles. Os invasores atuam; os invadidos têm 
a ilusão de que atuam, na atuação dos invasores. (FREIRE, 1987, p. 94) 

  

 Em análise do contexto da invasão é que se desperta o olhar quanto síntese 

cultural. “A ação cultural, ou está, a serviço da dominação consciente ou 

inconscientemente por parte de seus agentes – ou está a serviço da libertação dos 

homens” (FREIRE, 1987, p112). Então, buscar conhecer essa cultura faz parte do 

papel do educador quando descobre o que motiva os alunos e assim podem liderar 

as discussões dos conteúdos a partir dos temas geradores, respeitando a história de 

vida que se constituiu em grupo, bem como seus interesses e dificuldades a serem 

superadas. 

 Por fim, sinaliza Freire (1987) que, da mesma forma que o opressor tem armas 

próprias, mecanismos próprios de opressão, foi pensada uma metodologia contrária 

para dar a oportunidade aos oprimidos de sair da zona de opressão. Com isso, 

constata-se que esta teoria auxilia na libertação da opressão de forma geral, podendo 

ser, em muitos momentos, utilizada na dialética contraditória existente entre a figura 

do “cidadão de bem” e a do “bandido”, por muitas vezes socialmente estigmatizada. 
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 Portanto, espera-se que a pedagogia do oprimido possa dar subsídios para a 

construção de uma pedagogia do apenado, pensando sempre na possibilidade da 

transformação da vida dos educandos através da dialogicidade, fugindo da concepção 

bancária e respeitando suas histórias de existência no mundo através da cultura 

percebida por cada um. 
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4 ANÁLISE FENOMELOGICA DO ENSINO NO COMPLEXO PENAL REGIONAL DE 

PAU DOS FERROS 

 

 As análises que serão expostas partem da concepção qualitativa das ciências 

sociais e humanas. Segundo Oliveira (2007) visa refletir acerca da realidade, 

contemplando as várias dimensões que compõem o indivíduo. Trazendo o método 

fenomenológico, juntamente com a abordagem qualitativa, busca-se compreender o 

fenômeno do ensino no sistema penitenciário a partir da experiência vivida dos 

apenados e da educadora no campo de pesquisa, sendo este o Complexo Penal 

Regional de Pau dos Ferros – RN.  

 Buscando-se partir dos sujeitos para dar significado ao tema desta pesquisa, 

foi aplicado um questionário, no mês de março de 2019, com 23 alunos que estudam 

no Complexo Penal, sendo este o número da nossa amostra e também o universo 

total de estudantes. 

 Vale salientar que as análises não partem de pressupostos nem de eixos pré-

definidos, elas se desenvolvem a partir da experiência vivida pelo grupo através de 

sua percepção da realidade, cabendo a esta pesquisa a tarefa de compreender o 

sentido ou os sentidos contidos nas unidades de significação que foram descritas 

pelos sujeitos. 

 
4.1 ANÁLISE DO CONTEXTO EDUCACIONAL: VISÃO DA EDUCADORA 
 
 Buscando entender o fenômeno na sua integralidade, foi aplicado um 

questionário contendo nove perguntas dissertativas com a educadora responsável 

pela condução das aulas no Complexo Penal de Pau dos Ferros – RN. As perguntas 

formuladas tiveram o intuito de entender como eram estruturadas as aulas, currículo, 

material didático, entre outros. Questionou-se também, acerca do ambiente físico 

onde ocorrem as aulas e, por fim, partiu-se para fatores subjetivos quanto a motivação 

dos alunos e sua percepção do fenômeno, sendo estas perguntas analisadas a partir 

de presente momento: 

 
4.1.1  Quais as turmas ofertadas no Complexo Penal? E em qual você atua? 
 

“No Complexo Penal funciona apenas uma turma, na qual eu atuo. É uma turma 

multisseriada, com 23 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, 

que corresponde ao 2° e 3° período da EJA.” 



82 
 

 A professora, em suas falas, relata atuar em uma turma multisseriada, 

modalidade de ensino que contém especificidades que precisam serem levadas em 

conta pelo professor. 

 
A classe multisseriada é organizada, na maioria das vezes, pelo número 
reduzido de alunos para cada série, o que a caracteriza como mais do que 
uma simples classe. Ela representa um tipo de escola que é oferecida a 
determinada população e remete diretamente a uma reflexão sobre a 
concepção de educação com que se pretende trabalhar. (ROSA, 2008, p. 
228) 

  

 Sendo assim, é indicado que o professor leve em conta todas essas diferenças. 

Essa heterogeneidade promove uma maior dinâmica quanto aos assuntos abordados, 

os textos utilizados, a linguagem empregada para que atenda a diversidade de 

interesses presentes na sala de aula. 

 No Complexo Penal de Pau dos Ferros – RN, os 23 alunos entrevistados estão 

matriculados de acordo com o seguinte quadro: 

 
Quadro 3 – Quantidade de alunos por anos fundamentais 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
 O quadro 3 demonstra a quantidade total de alunos envolvidos nesta pesquisa 

divididos por anos escolares, quanto ao elemento “OUTRO” deve-se ao fato de que 

um dos estudantes não revelou o referido ano no seu questionário. Juntos, esses anos 

representam o 2º e o 3º período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e necessitam 

da atenção para as suas diferenças. Entretanto, segundo Rosa (2008), não existem 

apenas diferenças, as semelhanças surgem em meio a diversidade, apontando a 

autora o desejo de aprender como sendo uma delas. 

 Uma vez entendido como se divide o campo desta pesquisa a partir dos anos 

fundamentais, nos quais os alunos se encontram matriculados, vale refletir agora 

acerca dos materiais didáticos utilizados pelos alunos. 

 

4.1.2 Quais os materiais didáticos utilizados? 
 

 

“Os materiais utilizados são livros (didáticos e paradidáticos), material impresso, 

textos diversos, alfabeto móvel feito de papelão, aparelho de som, lápis grafite e 

borracha. Nas aulas de matemática, geralmente são utilizados encartes de 

supermercado, fita métrica e réguas.” 

ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO OUTRO 

ALUNOS 9 2 5 5 1 1 
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 Sobre os materiais didáticos importa saber sua previsão legal como exercício 

da efetivação da EJA. Para isso, existe o Art. 208 da Constituição Federal (1988) que 

assegura a educação obrigatória dos 04 aos 17 anos, garantindo, ainda, “sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. Ou seja, existe 

aqui a previsão da Educação de Jovens e Adultos como direito garantido. 

 O direito à educação exige condições para que possa se efetivar, os materiais 

didáticos é uma dessas condições. Logo, fica igualmente assegurado através do 

inciso VII do art. 208 da CF/88 o “atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” (grifo nosso). 

 Além do material didático que é dever de prestação do Estado, chama atenção 

a atitude da professora ao buscar artifícios de ensino que coloquem o apenado em 

contato com o mundo lá fora, como o caso dos encartes de supermercado. Segundo 

Goffman (1961), ao se institucionalizar, o sujeito aos poucos vai perdendo o contato 

com mundo, ao passo em que, ao trazer um pouco dos espaços sociais para dentro 

da sala de aula, acaba promovendo uma forma de evitar esse rompimento total. 

 
4.1.3 Os alunos participam da escolha dos conteúdos ministrados? Se sim ou 
se não, explique como acontece a escolha. 
 

“Sim. Temos uma grade curricular específica, mas os temas trabalhados em sala 

são de acordo com o interesse dos alunos. Nos primeiros dias de aula é feita uma 

sondagem de quais assuntos/temas eles teriam interesse em aprender e daí é feito 

o registro escrito por eles e no decorrer do ano, procuro encaixar dentro dos 

conteúdos programáticos. No dia a dia também. Quando percebo a curiosidade ou 

necessidade dos alunos sobre determinado assunto, planejo uma aula baseada 

naquele tema.” 

  
 Tendo em vista que, um dos objetivos desta pesquisa é saber como acontece 

a educação no sistema penitenciário e entendendo o grupo de pessoas que lá existe 

como sujeitos oprimidos, nasceu a curiosidade de saber se havia relação de opressão 

a respeito dos conteúdos trabalhados. Freire (1987), ao trabalhar a ação dialógica 

como formas de combate a opressão, prevê o diálogo entre educador e educando 

elegendo os conteúdos a serem estudados de forma democrática. 
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Em suas falas, a professora também deixa claro que existe uma grade 

curricular específica e que esta é adequada aos interesses dos estudantes através da 

escolha democrática. Sendo assim, através da resposta da professora, percebe-se 

que, apesar de haver uma estrutura curricular, ela reconhece a necessidade do debate 

sobre algum tema e o traz para as aulas. Rosa (2008), também levanta essa questão 

no que se refere à gestão de sala de aula, no sentido que o professor deve estar 

atento às demandas que surgem no contexto de cada turma. 

 Considera-se de grande relevância a postura da professora, pois, ao se 

reconhecer a importância dos anseios dos alunos acerca de determinados temas, 

consegue trabalhar melhor as áreas de conhecimento, utilizando os desejos como 

temas geradores. 

 Além do que já foi relacionado com o depoimento, encontra-se, ainda, tal 

postura, desafiando a colonialidade do saber já que, através dessa estrutura, existem 

conhecimentos que tem primazia sobre outros e, geralmente, são aqueles advindos 

de modelos europeus como afirma Walsh (2012). Entretanto, ao saber do interesse 

dos alunos pode-se trabalhar o que existe de significante para eles, rompendo com as 

barreiras coloniais e opressoras. 

 
4.1.4 Tem algum ou alguns conteúdos que você percebe maior participação e 
interesse dos alunos? Se sim, quais? 
 

“Sim. Quando trabalhamos temas transversais, como o racismo, religião, cidadania, 

pluralidade cultural, etc.” 

  
Através do relato em que são apontados os “temas transversais”, vale salientar 

que foram estes uma iniciativa estatal com objetivos específicos a serem alcançados 

dentro das disciplinas curriculares. Em 1997 foram lançados, através do Ministério de 

Educação e Cultura, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conhecidos PCN, e 

entre os temas abordados nesses documentos, aparece a questão dos temas 

transversais do ensino fundamental. 

 O primeiro objetivo dos PCN, versando sobre temas transversais, aparece 

como sendo: 

 

compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-
dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; (BRASIL, 1997, 44) 
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Logo, observa-se que, o sentido que buscam alcançar é dar enfoque em temas 

de relevante valor social na construção do sujeito. “Sua complexidade faz com que 

nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para abordá-los. Ao contrário, a 

problemática dos Temas Transversais atravessa os diferentes campos do 

conhecimento” (BRASIL, 1997, 45). 

Em suas falas a professora exemplifica alguns temas trabalhados em sala, 

sendo eles: racismo, religião, cidadania, pluralidade cultural, que serão comentados 

no momento da análise dos questionários dos alunos. 

 
4.1.5 Os alunos têm exercícios extraclasse? Se sim, em que consistem? Se não, 
explique o porquê. 
 

“Não. Todas as atividades são realizadas no momento da aula, pois a instituição 

penitenciária não permite que o apenado leve nenhum material para cela, além dos 

objetos de uso pessoal. Assim, o material utilizado pelos alunos  é recolhido no final 

de cada aula.” 

  

 Existe uma portaria conjunta de nº 276/2012 que foi estabelecida entre o 

Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional, que permite a 

remissão da pena pela leitura de livros paradidáticos. O objetivo de tal portaria é 

fortalecer os projetos educacionais complementares, como forma de dar continuidade 

e efetividades aos processos de educação dentro do sistema penitenciário. 

 É bem verdade que a portaria visava instituir, no âmbito das Penitenciárias 

Federais, este projeto, porém, no ano seguinte à sua edição, foi editada a 

Recomendação Nº 44 de 26/11/2013 pelo presidente do Conselho Nacional de 

Justiça, na época, Joaquim Barbosa, que consistia em: 

 
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 
I - para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e 
consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas 
aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como 
as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, 
entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da 
unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição 
devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013) 

 

Nesse sentido, a remição da pena pela leitura seria uma atividade possível de 

ser estabelecida nas penitenciárias estudais como as do Rio Grande do Norte, 
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entretanto, como os apenados não podem ter acesso em suas celas aos livros, papel 

e lápis, torna a remição dessa natureza inviável, quando não impossível. 

 
4.1.6 Como você avalia a estrutura da sala de aula oferecida no Complexo Penal? 
 

“A estrutura da sala não oferece condições para que seja feito uso de recursos 

visuais como projetor ou lousa, por exemplo. Além disso, não permite que o 

professor tenha contato mais aproximado com o aluno, pois a janela por onde eu 

dou aula fica muito elevada e dificulta a interação, na hora de tirar dúvidas e auxiliar, 

principalmente àqueles alunos que apresentam mais limitações na aprendizagem 

e os que não são alfabetizados” 

  

O pouco contato com o aluno ocorre porque a professora fica do lado de fora 

do refeitório numa altura de um metro e meio, em média, através de uma escada de 

alvenaria onde daquele local se comunica com os alunos através de uma janela com 

grades na qual mal consegue entregar os materiais didáticos. 

A transcrição feita acima corrobora com os relatos feitos Plano de Ensino em 

Prisões do Rio Grande do Norte, quando afirmava em 2016 que “Essa unidade oferece 

como espaço para o funcionamento de salas de aula o refeitório que tem comunicação 

com a cozinha. As mesas e bancos para assento são os do refeitório, ou seja, de 

alvenaria e encontram-se bastante deteriorados” (RIO GRANDE DO NORTE, 2016 

s.p). 

Foi percebido no momento de aplicação dos questionários que as mesas de 

alvenaria teriam passado por reformas, estando elas em bom estado de conservação. 

Entretanto, as aulas permanecem sendo ofertadas no refeitório e comprova-se 

também que inexiste lousa ou mesmo a possibilidade de utilizá-la tendo em vista a 

altura da parede que divide a professora dos alunos. 

A altura e a divisão não são aleatórias, existe um sistema ordenado por trás 

delas que as justifica e é justamente o que Goffman (1961) vai chamar de 

“fechamento”, que é a estrutura fechada das instituições totais, cada uma operando 

na sua lógica de fechamento. “Seu ‘fechamento’ ou seu caráter total é simbolizado 

pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que 

muitas vezes não estão incluídas no sistema físico – por exemplo – portas fechadas, 

paredes altas” (GOFFMAN, 1961 p. 16). 
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4.1.7 Foi ou é ofertado algum curso por parte do Estado na formação ou 
preparação para atuar na docência no sistema penitenciário? Se sim, qual? 
 

“Antes de começar a trabalhar, não houve nenhuma formação específica para atuar 

no sistema penitenciário. As orientações recebidas eram por parte da 

coordenadora pedagógica, cuja função, na escola, era exclusivamente coordenar 

a educação prisional. Algum tempo depois de ter iniciado o trabalho, participei de 

uma formação, oferecida pelo estado, voltada para educação em espaços não 

escolares e privados de liberdade, cuja duração foi de, aproximadamente, 12 

horas.” 

  

Por estas falas, nota-se que a professora não recebeu nenhuma 

formação/capacitação específica antes da entrada na sala de aula da prisão, mesmo 

sabendo que esta modalidade de ensino possui características próprias. 

 
Neste contexto, o professor de EJA no sistema prisional deve ter uma 
formação específica e continuada. O educador do sistema prisional lida com 
as expectativas e anseios do jovem e adulto que por motivos diversos estão 
impossibilitados de um dos bens mais preciosos do ser humano que é a 
liberdade e ao mesmo tempo sendo atingidos em sua dignidade humana. 

(RIGHEZ; AGLIARDI, 2013, p.32) 

 
 Os autores defendem que o professor, nestas situações de ensino, deve ter 

formação continuada, não bastando assim um único curso de com carga horária de 

12 horas aula para suprir a necessidade das demandas que sugerem a EJA prisional. 

 
4.1.8  Existe alguma diretriz, matriz curricular, plano de ensino ou algum outro 

documento específico que norteie o ensino dentro do Complexo Penal? Se sim, 

qual ou quais? 

 

“Sim. O estado disponibiliza uma estrutura curricular específica, para a Educação 

de Jovens e Adultos Privados de Liberdade, que orienta o que deve ser trabalhado 

em cada área  do conhecimentos, os componentes curriculares e a carga horária 

específica de cada componente.” 

 

 Contribuindo com a pesquisa, a professora cedeu o documento, exposto na 

figura 3, para melhor análise. 
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Figura 3 – Grade Curricular da EJA prisional 

 
Fonte: Estado do Rio Grande do Norte 

 

Nesta imagem, vislumbra-se a grade curricular com a correspondente carga 

horária e áreas de conhecimento a serem trabalhadas pela professora da EJA 

prisional. É interessante ressaltar que, esta estrutura se aplica aos alunos de 1º ao 5º 

ano, sendo que, no Complexo Penal de Pau dos Ferros, encontra-se ainda um aluno 

no 6º ano, logo, estas diretrizes não se aplicam a ele. 

 Além desta imagem, segue o documento em anexo na íntegra ao final deste 

trabalho. Em sua análise completa, percebeu-se que o Estado se preocupou em dar 

algumas diretrizes aos professores através deste documento. As orientações têm 

caráter geral, de forma que não citam o ensino da História, Ciências, se restringindo 

apenas a dar caminhos nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. 

Nesta última, um ponto específico chamou atenção desta pesquisa: 

 
Figura 4 – Orientações básicas aos professores da EJA prisional no RN 

 
Fonte: Estado do Rio Grande do Norte 

 
 Percebe-se, pelo trecho transcrito, os enfoques que devem ser dados no ensino 

da Língua Portuguesa e Matemática, chamando atenção para a Geografia que, para 
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além do currículo básico, devem ser inseridos conteúdos referentes à Economia do 

Rio Grande do Norte. 

 Entendendo a prisão como uma estrutura opressora, reflete-se acerca do real 

sentido de colocar o estudo da economia do Estado como enfoque da geografia. Será 

que este enfoque atende às necessidades do apenado? Será que essa diretriz está a 

favor do opressor ou do oprimido? 

 Se a economia do Rio Grande do Norte for abordada no sentido crítico, quanto 

às regiões com assistência do Estado promovendo saneamento, construção de 

praças, gerando empregos, em detrimento de outras que são formações periféricas 

onde não há educação de qualidade, saneamento básico precário e poucas condições 

de emprego, tornando-se um ambiente vulnerável e sugestivo para ações criminosa; 

talvez, justificasse que entender economicamente o Rio Grande do Norte tem algum 

sentido na formação do apenado, fora a isto, deve ser encarada como instrumento de 

dominação de massas. 

 Freire (1987) já alertava o cuidado para que a educação não se torne um 

modelo de opressão e que o educador deve ter atenção para que não perpetue, sem 

perceber, elementos de dominação enquanto pensa estar libertando. Nesse sentido, 

se pensar sobre o viés que se aborda a temática da economia é repensar também 

sobre a descolonialidade do poder que defende Walsh (2012), principalmente quando 

se refere à lógica econômica e capitalista. 

 
4.1.9 Como você se sente dando aula no sistema penitenciário? 
 

“Eu gosto de dar aula no sistema penitenciário. Apesar dos cuidados que devemos 

ter na questão da segurança, mas é gratificante ver  a vontade e interesse por parte 

dos reeducandos, em aprender e a forma como eles se sentem agradecidos pelo 

trabalho pedagógico que é desempenhado na instituição, faz com que o professor 

se sinta valorizado e estimulado a dar aula.” 

  

 Paulo Freire (1987), Carnelutti (2010) e outros autores falam do amor em suas 

obras, amor para com os oprimidos, amor para com os apenados no sentido de amor 

humano, à raça humana. Sendo assim, o ato de gostar de dar aula no sistema 

penitenciário possibilita se sentir valorizado e é um impulsionador da ação do 

educador, pois o processo de ensino e aprendizagem compreende trocas mútuas. “A 
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transmissão de conhecimento e, consequentemente, a aprendizagem acontece 

simultaneamente com a compreensão e valorização das pessoas envolvidas no 

processo educativo, pois deve haver um entrelaçamento entre educação e vida” 

(RIGHEZ; AGLIARDI, 2013). 

 
4.2 ANÁLISE FENOMENOLÓGICA ACERCA DA VISÃO DOS ALUNOS DO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 
 Ao se iniciar esta parte do trabalho, reforça-se o caráter fenomenológico da 

pesquisa, fazer uma análise a partir desse método impõe ao pesquisador etapas 

básicas que foram rigorosamente seguidas neste trabalho. 

 Existem diversas formas de fazer análise fenomenológica, porém, segundo Gil 

(2010), a mais usada é a proposta por Giorgi, que corresponde respectivamente a: 1- 

leitura geral do material; 2- definição de unidades de significado; 3 – expressão das 

unidades de sentido a partir da perspectiva escolhida pelo pesquisador e 4- 

formulação de uma síntese de unidades. 

 Nesse contexto, sem partir de qualquer critério de categorização, foram lidos e 

relidos todos os questionários aplicados, na tentativa de encontrar as unidades de 

sentido presente nas respostas dos alunos pesquisados. Vale salientar que os dados 

quantitativos aqui apresentados servem à melhor descrição do fenômeno, 

possibilitando novos sentidos e interpretações do que foi relatado, sendo mantido o 

caráter eminentemente qualitativo. 

 Como já dito anteriormente, a pesquisa teve como universo os estudantes do 

Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros - RN. Os nomes dos alunos estão 

preservados sob o sigilo da pesquisa sendo cada um deles representado pelas letras 

do alfabeto de A à Z, excluídos K, Y e W, logo, o número de 23 alunos correspondem 

exatamente ao número de letras do alfabeto brasileiro. 

 Outro ressalte que precisa ser feito é que, no momento de aplicação do 

questionário, haviam 11 alunos que ainda não estavam alfabetizados, sendo sua ficha 

de questionário preenchida por este pesquisador. Os alunos que ainda não sabem 

escrever são os alunos: A, C, D, J, M, N, O, P, V, E e Z. O fato de os alunos não 

escreverem propriamente os seus discursos não afeta os dados desta pesquisa tendo 

em vista que foram transcritos rigorosamente cada palavra dita. Além disso, esta 
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pesquisa busca compreender o sentido de seus discursos e não a análise técnica da 

linguagem escrita dos entrevistados. 

 Os questionários continham sete perguntas subjetivas, como já mostradas no 

capítulo metodológico, e serão analisadas neste tópico uma a uma, porém, no intuito 

de situar melhor os sujeitos desta pesquisa, foi colocando um campo anterior às 

perguntas para que respondessem que idade tinham e qual sua raça/cor. 

 Com objetivo de tonar mais didática a análise foi elaborado um gráfico 

representativo acerca das duas questões. 

 

Gráfico 3 – Faixa etária dos estudantes

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Através da leitura do gráfico percebe-se que o maior número de alunos do 

sistema penitenciário em Pau dos Ferros encontra-se entre a faixa etária dos 21 aos 

40 anos. Consciente destes dados, ensejamos, por parte da professora, um olhar 

diferenciado e dinâmico para atender as demandas, gostos e interesses comum a 

cada idade 

 Outra pergunta no intuito de compreender o lugar de fala dos sujeitos 

pesquisados foi acerca de sua raça/cor, sendo suas respostas expostas no gráfico 4, 

a seguir: 
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Gráfico 4 – Autoafirmação de raça/cor pelos alunos 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Como alertado, a concepção fenomenológica parte da experiência vivida pelos 

sujeitos para a partir disso tentar compreendê-lo. Portanto, falar sobre questões de 

raça não era o objeto central desta pesquisa, mas, através da percepção do 

pesquisador, surgiu a necessidade, tendo em vista que, a maioria dos sujeitos, 

compondo 35% do número total de respostas, afirmaram serem “morenos” e outros 

as variantes deste termo, 4% “moreno escuro” e 9% “moreno claro.” 

 A partir de então indaga-se quanto as possibilidades para esta omissão. Qual 

o real motivo dos sujeitos não utilizarem a palavra “negro”? Seria uma questão 

meramente cultural? Será que existem estruturas de branqueamento por trás das 

nomenclaturas? 

 O termo “moreno” aparece como sendo a forma expressada da raça para 

grande parte dos alunos. Para esta pesquisa, as nomenclaturas se remetem a um 

vocabulário padrão que significam que o sujeito é negro, entretanto, existem fatores 

que o impedem de expressar sua cor a partir da palavra “negro”.  

 Schucman (2012), em sua tese de doutorado, faz menção à teoria do 

branqueamento, que visa impregnar a cultura branca em um meio hierárquico em que 

esta se encontra no topo e qualquer outra estaria abaixo dela. A partir daí, entende-

se o surgimento das escalas de cor no intuito de “branquear” as estruturas sociais. 
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Como consequência dessa dominação, o negro tenderia a negar sua cor, negando a 

si próprio como negro no intuito de fugir dos estereótipos atribuídos a sua cor. 

 
Como consequência, devido à ideia de superioridade da identidade branca 
no imaginário brasileiro, para o autor, a classificação racial do País tenderia 
a se branquear. Dessa forma, o brasileiro pardo  tenderia a se classificar 
como branco, o negro como pardo- moreno; e o branco tende a recusar 
qualquer mistura biológica ou cultural com o negro, pois assim todos fugiriam 
dos estereótipos negativos relacionados ao negro em nossa cultura. 
(SCHUCMAN, 2012, p. 21) 
 

 Diante das palavras da autora e das respostas dos alunos, feita a devida 

redução fenomenológica, compreende-se a possibilidade da presença do 

branqueamento que surge através do racismo, fato social presente na sociedade 

brasileira. 

 Ainda a respeito do número de negros no sistema penitenciário, o relatório de 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias elaborado, noticia que, 64% 

da população carcerária nacional é negra e, no Rio Grande do Norte, especificamente, 

teria 72% da população prisional negra. A partir dos dados entende-se o motivo do 

aparecimento da maioria de pessoas negras nas respostas apresentadas. 

 O entendimento desta pesquisa é que as informações que contém as 

determinações: “moreno”, “moreno claro”, “moreno escuro” e “pardo” irão compor a 

unidade de sentido “negro”. Aqueles que se identificaram como sendo: “claro” e 

“galego” irão compor a unidade de sentido “branco”. Observemos, o gráfico 5, a seguir:   

 

Gráfico – 5 Unidade de sentido quanto à Raça/cor dos alunos 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Por fim, compreende-se que 70% dos alunos do Complexo Penal Regional de 

Pau dos Ferros são negros ao lado de 30% que são brancos.  

O critério de agrupamento utilizado foi o trazido pelo Estatuto da Igualdade 

Racial, Lei 12.288/2010, que em seu Art.1º § único “IV - população negra: o conjunto 

de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça 

usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que 

adotam autodefinição análoga” (BRASIL, 2010). 

 Uma vez estabelecido os lugares de fala dos participantes através dos critérios 

de idade e de raça, passa-se, neste momento, à análise dos questionários por eles 

respondidos. A análise se dará a partir da pergunta formulada, sendo apresentada, 

em seguida, as unidades de sentido e compreensões encontradas a partir delas. 

 

4.2.1 Como você se sente estando preso? 

 
 Adentrando nas questões da pesquisa, uma dentre elas buscava justamente 

entender como se sente a pessoa encarcerada, tendo em vista que, a subjetividade 

do ser interessa à pesquisa qualitativa, interessa à fenomenologia e às ciências 

sociais e humanas como um todo. 

 As respostas obtidas foram variáveis quanto a escrita, porém todas elas têm 

um caráter negativo. Logo, 100% dos alunos responderam ter sentimentos negativos 

sobre sua estadia na prisão, sendo possível assim chegar a uma unidade de sentido 

quanto a estas. 

 A seguir demonstra-se graficamente as palavras utilizadas pelos alunos para 

expressar seus sentimentos negativos e outros termos que chamaram atenção pela 

sua incidência. 

Lembrando que, em uma resposta, o aluno pode ter expressado mais de uma 

palavra, talvez, por possuir não apenas um, mas dois ou mais sentimentos negativos 

quanto à experiência vivida por eles. Como não cabe a esta pesquisa restringir sua 

subjetividade, busca-se apenas compreendê-la, salienta-se que a soma do número 

de respostas dará maior que o número total de participantes, considerando os 

sentimentos variáveis que apareceram em suas respostas. 

 Outro alerta que deve ser feito, são termos “Família” e “Deus” que aparecem 

nas falas analisadas. 
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Gráfico 6 – incidência de palavras repetidas nos discursos dos alunos 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
 Analisando as respostas, observa-se que “Tristeza” vem a compor uma unidade 

de sentido, tendo em vista sua alta repetição, aparecendo em 18 respostas. Na 

sequência, aparece a palavra “Ruim”, seguido de “Arrependido”, “Humilhado” e 

“Desprezado”, com apenas duas aparições para cada e, por fim, “Sem privacidade”, 

em um caso. 

 Algo que chamou atenção foi a incidência da palavra “Família” em 12) 

respostas e de “Deus” em 03 respostas, em igual número o termo “Sociedade”. 

Questiona-se, em meio a isso, os motivos que levam os apenados a se sentirem 

tristes, ruins, humilhados, arrependidos e demais sentimentos externados. 

O processo de entristecimento é a experiência vivida pelos entrevistados e, 

para Goffman (1961), se deve ao modelo de instituição total no qual estão submetidos 

que, ao romper com o contato entre apenados e mundo externo, inicia-se o processo 

de “mortificação do eu”, causando assim os sentimentos negativos relatados. 

 A palavra “Família” aparece com forte incidência frente às outras, justamente 

por aparecer como justificativa da tristeza dos apenados em razão do afastamento 

familiar devido ao encarceramento. Pode-se notar como é marcante a falta da família 

através dos seguintes discursos: 

 

Aluno T: “Eu mi sinto muito rui preso. Porque não tenho minha liberdade mais quero 

pagar para sair da qui e ser um homem da sociedade e não fazer mais 
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nada errado porque aqui não presta quero sair trabalha ser um homem 

bom cuida da família e mostrar qui mudei” 

 

Aluno U: “eu misinto muito triste porque eu não com sigo ta mas mia família predi 

muita coisa boa preso mas eu vo com seguia vense e vó da a volta 

posima di toda a tistisa e vo vense na vida e se um cidadão de bem.” 

 

Aluno G: “Me sinto triste por estar longe da minha família e da sociedade” 

 

 O traço em comum ao discurso dos três alunos é a falta que sentem por 

estarem longe da família. Granja (2015) comprovou, em sua tese de doutorado feita 

com pessoas presas, a importância da família no processo de encarceramento. 

 
De forma geral, as narrativas dos entrevistados destacam a importância da 
manutenção dos laços afetivos durante a reclusão por estes representarem 
fontes de motivação, alento e esperança e importantes âncoras identitárias 
que permitem mitigar sensações de isolamento e alienação face ao exterior 
(GRANJA, 2015, p. 113). 

 

 Compreende-se, então, os motivos da importância da família, já que a 

institucionalização “mortifica o eu”. A família aparece como instrumento de esperança 

na “manutenção do eu” do indivíduo encarcerado. 

 Além disso, outro termo que aparece também é o termo “Sociedade”, 

compreendida como unidade de sentido quando os alunos escrevem expressamente 

a palavra ou alguma outra de sentido análogo, a exemplo da locução “cidadão de 

bem”, como foi usada pelo Aluno U. Entende-se, através da interpretação dos seus 

discursos, o anseio em voltar à sociedade, a se sentir cidadão, e assumir os papéis 

sociais que, para Goffman (1961), se perderam em razão do aprisionamento.  

A perda dos papéis sociais é visível nas falas do Aluno T quando destaca que 

quer sair para trabalhar, cuidar da família e mostrar que mudou. Seus anseios de saída 

são percebidos pela falta desses pais, do trabalhador, do ente familiar 

provedor/cuidador. 

 Mais algumas unidades de sentido passam a serem analisadas a partir de 

então a partir das falas dos alunos R e S: 

 

Aluno R: “Como me sinto preso posso afirma que não é bom mais eu procuro me 

desviar de muitas das coisas que me faz lembrar que estou preso e fugir 

da tristeza a solidão de noite que é o pior cuando me falta ó sono busco 

À DEUS É ELE que me justifica e me da forças pra seguir” 
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Aluno S: “Eu  mim cinto triste, maguado, o milhado. muitas das vezes penço que 

nunca mais vou volta a se o mesmo. mais Deus tem mim ajudado a 

suporta essas tristezas.” 

  

 Os dois discursos ilustram duas unidades de sentido a partir da redução 

fenomenológica, uma delas o aparecimento da palavra “Deus” e os sentimentos 

“Angustia” e “Humilhação”. 

 Acerca do sentimento de humilhação assinalado por alguns alunos, infere-se 

que pode advir este de diversos fatores, desde a perda de identidade apontada por 

Goffman (1961) através dos objetos, roupas ou formas de apresentação como cabelo, 

barba, que antes tinham e agora passam a ter massificadamente aparência similar a 

dos demais detentos, mesma roupa, mesmo corte de cabelo, sem objetos 

individualizantes; até a própria sujeição de normas de conduta, formas de falar, 

submissão a horários e regras que não faziam parte do  “seu eu”. 

 Quanto a palavra “Deus”, existem estudos tratando sobre a religiosidade e sua 

conversão dentro das penitenciárias, levantando-se as questões se essa conversão 

se daria por instrumentalidade, almejando ganhar algo em troca da imagem e do 

comportamento da pessoa convertida e “curada” do crime; e, do outro lado, existem 

posicionamentos que levam em conta o caráter transformador que a religião possibilita 

no sujeito através da crença. 

 Tratando dessas ambiguidades, Dias (2006) diz que, através da religião pode 

ser que o sujeito reconheça seus erros do passado, se arrependa e dê significado ao 

tempo presente de que muitas vezes carece de sentido para as pessoas que estão 

presas. Pela compreensão dada aos relatos dos sujeitos, acredita-se que, diante do 

rompimento das relações, os sujeitos encontram em Deus, assim como na família, 

uma ferramenta motivadora para superar o encarceramento. 

 Outro ponto que despertou atenção foi o aparecimento do termo 

“Arrependimento/Arrependido”: 

 

Aluno F: “eu mim sinto muito arrependido esta nesse luga sabi [...]” 

 

Aluno I: “mim sinto bastante triste e um pouco arrependido e ao mesmo tempo 

conformado pois estou pagando pelos meus atos infracionais [...] 

 

 Os alunos citados demonstram sentimento de arrependimento em suas falas, 

grifando a fala do Aluno I, ao afirmar que, além de arrependido, também está 
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conformado. Isso nos remete ao objetivo da prisão que, através da onipresença e da 

vigilância, como diz Foucault (1987), pretende tornar os “os corpos dóceis” e 

produtivos. Logo, a violência contra a lei, a sociedade outrora perpetrada pelos Alunos 

F e I deu lugar à reflexão e ao arrependimento. 

 Uma vez tratados dos sentimentos com relação a estar preso, busca-se agora 

compreender como os indivíduos se sentem ao participarem das aulas ofertadas no 

Complexo Penal. 

 
4.2.1 Como você se sente no momento das aulas? 

 
 Acredita-se que práticas educacionais podem auxiliar o indivíduo no processo 

de ressocialização. Neste contexto, ainda que não percebam o real sentido de suas 

palavras, busca-se através desta pergunta compreender, dentro da subjetividade do 

aluno, o sentimento ou a sensação que as aulas lhe causam. 

 Em unanimidade os alunos relataram sentimentos positivos com relação às 

aulas que participam no Complexo Penal, externando esse sentimento através dos 

termos “Feliz/Alegre”, “Bem/Bom”, “Melhor”, “Aliviado” e “Pessoa da sociedade”, como 

observa-se no gráfico 7, na sequência:  

 
Gráfico 7 – Incidência de palavras repetidas dos discursos dos alunos 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 Vale ressaltar aqui que, em uma resposta poderia haver mais de um dos termos 

utilizados, logo, a contagem dos termos ultrapassará o total de entrevistados. 

Endossamos que os dados quantitativos trazidos são ilustrações e descrições da 

realidade, estando preocupada esta pesquisa com a subjetividade existente neles. 
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 Acerca da educação, Lourenço e Onofre (2011) afirmam que tem esta o poder 

de transformar a realidade vivida dos sujeitos encarcerados trazendo-os também 

qualidade de vida. E esta qualidade de vida pode ser percebida através das respostas 

obtidas. No caso em que não se consegue deixar o aluno feliz, pelo menos deixa 

melhor ou o alivia das dores causadas pelo encarceramento. Vejamos alguns 

depoimentos: 

 

Aluno S: “Eu mim cinto melhor mim fais bem fico mais feliz, em ta estudando, minha 

tresteza vai embora no momento em que eu tou na aula, que pena que 

e so 2 horas aula.” 

 

Aluno I: “mim sinto mais aliviado pois passo varios dias dentro de uma cela olhando 

para as paredes e feliz pois estou aprendendo cada dia mais com a 

professora pois ela da bastante atenção  para nos ensinar.” 

 

 Em ambos os casos, constata-se a aula como um mecanismo de fuga dos 

estudantes, dizendo que se sente melhor e outro dizendo que se sente mais aliviado. 

Mas se sente melhor de que? E se sente mais aliviado de que? Estaria o apenado 

doente (psicologicamente) e no momento das aulas ele “melhora” dessa doença? 

 O direito entende o crime como doença e a prisão como meio para a cura, 

segundo Carnelutti (2010). Mas, a cura estaria mesmo na prisão ou na educação? 

Uma vez que através dos relatos, os alunos se sentem tristes, humilhados, 

desprezados no sistema penitenciário, porém ao se encontrarem nas aulas se sentem 

felizes e mais aliviados? 

 Outro ponto que merece importância é o ressalte que o Aluno I teceu acerca da 

atenção da professora para com o ato de ensinar. E, neste sentido, continua Carnelutti 

(2010, p. 108) dizendo que: “o amor ao condenado, de fato, não exclui a severidade 

da pena (...)”, entendendo que não há contradição entre punição e amor. 

 Tal amor pela libertação do oprimido também é retratado por Freire (1987) em 

sua obra Pedagogia do Oprimido: “somente com a supressão da situação opressora 

é possível restaurar o amor que nela estava proibido”. Assim, percebe-se, na sala de 

aula, um lugar de libertação frente à opressão que experimentam enquanto apenados. 

 Outro traço interessante foi encontrado no discurso a seguir: 
 

Aluno H: “feliz aprendendo a leitura educação respeito com os outros colegas de 

aulas ou o carinho da professora tem com nos pra gente sair outra pessoa da 

sociedade trabalhar viver uma vida diguima com meus filhos” 
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 Em uma passagem tão curta como essa está implícito o sentimento do sujeito 

com relação à sala de aula, a relevância do contato educador-educando através do 

respeito e do carinho fraterno, os anseios e elementos motivadores do sujeito, 

querendo sair do Complexo Penal uma pessoa diferente. A menção à família, através 

dos filhos, aparece na realidade dos apenados em sentido duplo, pois se por um lado 

a distância causa sofrimento, esperando conviver com estes novamente, o que os traz 

esperança e, por fim, o ideal do trabalho para pertencer a sociedade como membro. 

 Freire (1987) acredita na revolução dos oprimidos através da educação 

dialógica, consciente, significativa e que agrega sentido aos sujeitos, possibilitando a 

transformação de suas mentes como elemento da sua situação atual de vida. 

Portanto, pelas palavras do Aluno H, as aulas possibilitam o encontro com essa 

esperança de transformação. As pessoas são diferentes e pode ser que nem todos 

pensem como o Aluno H, sendo assim, o próximo tópico analisa a evasão. 

 
4.2.3 Já desistiu alguma vez das aulas? Se sim, Qual motivo? 

 
 A partir dos sentimentos trazidos pelos alunos sobre a sala de aula questionou-

se sobre quais os motivos que poderia levá-los a se afastar, sendo obtido o seguinte 

gráfico de acordo com suas respostas: 

 

Gráfico 8 – Índice de evasão escolar no Complexo Penal 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Extrai-se do gráfico que 70% dos alunos que estão estudando no Complexo 

Penal Regional nunca desistiram de frequentar as aulas lá ofertadas, ao lado de 13% 

que, por algum motivo, já chegaram a desistir. O equivalente a “Outros” compreende 

aos alunos que relataram suas desistências fora do Complexo Penal, com isso, 

percebe-se que a ação pedagógica desenvolvida consegue estimular a grande parte 

dos alunos a permanecerem em sala de aula. Mas, quanto aos que já desistiriam? 

Será que realmente desistiram? De que forma houve essa desistência? O que os 

levou a desistirem? Essas questões interessam à pesquisa, sendo assim observemos 

os depoimentos: 

 

Aluno D: “desisti uma vez, na época porque eu tava doente” 
 
Aluno E: “já desiti por que passei um tempo no isolado ai não deu para vir” 
 
Aluno G: “não eu deixei de assistir aula por um tempo porque eu ertava numa cela 
isolada” 

 

 A partir do relatos, chega-nos a compreensão de que, na verdade, nunca houve 

desistência por parte de nenhum dos alunos. O que houve foi uma imposição que os 

limitou a assistir as aulas, entretanto, nunca movidos por sua vontade de deixá-las. 

Então, se retirarmos os 13% que afirmaram ter desistido por causas alheias às suas 

vontades, entenderemos que 83% dos apenados do Complexo Penal Regional de Pau 

dos Ferros nunca desistiram efetivamente de frequentar as aulas. Um número real 

que só é possível de se chegar por uma análise qualitativa dos depoimentos 

apresentados. 

 Até então, falou-se dos que não tinham desistido, mas, e quanto aos que já 

pensaram em desistir? 

 
4.2.4 Já teve vontade de desistir das aulas e continuou? Se sim, o que te fez 
continuar? 
 
 O objetivo desta pergunta era trazer compreensão se já haveria passado pela 

cabeça dos alunos desistirem de estudar e ainda assim continuaram. Pretendemos, 

com isso, conhecer a força motivadora que os fez continuar. De posse dessas 

informações vejamos o gráfico 9 as respostas correspondentes: 
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Gráfico 9 - Resposta dos alunos quanto a possibilidade de deixar de estudar 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
 Segundo os relatos, a maioria dos alunos nunca pensaram em desistir das 

aulas no Complexo Penal, totalizando uma população de 61% dos pesquisados, frente 

a 13% que em algum momento pensaram em desistir, porém continuaram. As análises 

qualitativas seguem de acordo com as informações trazidas por este último grupo. 

Quanto aos “Outros”, remete-se aos alunos que, em suas respostas, não escreveram 

expressamente e que, nem pela interpretação de suas falas, chegou-se ao 

entendimento se era “sim” ou “não” ou que justificaram a volta a estudar com base em 

ter desistido dos estudos fora do ambiente prisional. Vejamos os discursos: 

 

Aluno O: Sim, uma vez, eu pensei de novo e vi que ia ser melhor pra mim. 

 

Aluno S: “A minha família mim incentivou a continuar mim deu forças” 

 

Aluno T: “Já tive vontade de desitir sim mais pesei e refriti qui bom e estuda e o que 

fez eu continuar foi minha vontade de apreder e ser gente na vida” 

  

Diante das afirmações, pensa-se em possibilidades de sentidos, no caso do 

Aluno O, quando ele fala em ser melhor para ele. Melhor em que sentido? Melhor para 

sua ressocialização? Melhor, pois, para de se sentir angustiado como ele relatou que 

se sentia na Pergunta 01?  
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Quanto à reflexão feita pelo Aluno T, questiona-se sobre o que é “ser gente na 

vida” e quais os sentidos que essa palavra ocupa na sua experiência vivida enquanto 

apenado.  

Com relação ao Aluno S, já foi demonstrado através da tese de Granja (2015), 

que o afastamento familiar é uma causa de sofrimento e a presença é um motivador, 

encontramos este sentido nas palavras do referido aluno. 

 Já no tocante às motivações do Aluno O, podemos encontrar diversos sentidos, 

uma vez que a educação, segundo Freire (1987), quando não bancária, tem o poder 

de transformar a realidade dos indivíduos, podendo ainda transformar aquele 

momento imediato de angústia, relatada e sentida por este, em um momento de 

libertação e “fuga” da prisão. 

 “Ser gente na vida” ou ser “cidadão de bem” são expressões muito presentes 

nos discursos dos apenados. O termo “ser gente” remete a um futuro, o que, no 

presente, faz referência a um “não ser gente”, como bem afirma Freire (1987) que o 

sujeito oprimido é “coisificado”, concordando com Goffman (1961), que trata da 

“mortificação do eu”, da subjetividade, passando agora o sujeito a ser um “dado 

quantitativo” no sistema prisional. 

 O “ser gente” retrata o anseio do sujeito em ser “na sociedade”, no sentido de 

existir, de ser ator de sua história, como propõe Freire (1987) a partir da libertação 

dos sujeitos, pois, presos, os sujeitos ficam impossibilitados de tomarem decisões 

próprias sobre suas vidas. Em meio a isso, suas vontades não são levadas em conta, 

passando, assim, por um processo de invisibilização e sujeição às vontades alheias, 

no caso do preso, às vontades do Estado através do estabelecimento no qual está 

recolhido. 

 
Com a condenação, as pessoas, inclusive os juristas de um modo geral, 
comportam-se como se o acusado tivesse morrido [...], assistem à pronúncia 
da sua condenação como se estivessem em um funeral. Finda a cerimônia, 
depois da entrega do acusado, retirado de trás das grades e entregue em 
custódia aos policiais, todos retornam ao seu cotidiano e pouco a pouco, 
ninguém mais se lembra do morto (CARNELUTTI, 2010, p. 102). 
 

 Um dos sentidos que toma a fala analisada é justamente o da invisibilização 

como esse processo mostrado por Carnelutti (2010), ou indo mais além, o sentido da 

fala é na saída da invisibilidade para se tornar sujeito que existe na sociedade, 

encontrando, na educação, essa possibilidade, por isso continuou a estudar. 
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 Além desses motivadores, outros foram percebidos através dos questionários 

e serão analisados a seguir. 

 
4.2.5 Por que você resolveu voltar a estudar? 
 
 O tópico anterior buscava saber se o indivíduo que estava estudando na EJA 

prisional já havia pensado alguma vez em desistir e se não desistiu o que lhe fez 

continuar. Este tópico, por outro lado, busca entender o que fez o indivíduo voltar à 

escola novamente dentro do Complexo Penal. 

 Os termos mais frequentemente encontrados foram: “Aprender alguma coisa”, 

“Trabalhar”, “Ser alguém na vida” e “Ser da sociedade”. Foi utilizada a categoria 

“Outros” para respostas que apareceram até duas vezes nos discursos dos apenados. 

Logo, nesse “Outros” se enquadram os que responderam: “Analfabeto é cego”, 

“Orgulhar a família”, “Vontade de aprender”, “Diminuir a pena”, “Passar o tempo”, 

“Bom”, “Querer Mudar”, “Aprender a escrever” e “Juiz mandou”. 

 
Gráfico 10 – Motivadores dos alunos a voltarem a estudar 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 A partir dos depoimentos dos alunos é possível compreender as unidades de 

sentido do que realmente os motivou: 

 

Aluno J: “Pra aprender alguma coisa quando sair, trabalhar e viver na sociedade” 
 
Aluno X: Pra aprender alguma coisa na vida e pra arrumar um trabalho 
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Aluno Z: “Pra aprender alguma coisa, trabalhar, não querer mais envolvimento com 

o crime” 

 

 A partir daí indaga-se: o que seria aprender alguma coisa? Será que os alunos 

realmente não sabem de nada? Além disso, é marcante a presença do sentido 

trabalhar associado a viver em sociedade e não se envolver mais com o crime, de 

maneira geral, percebe-se a unidade de sentido ressocializar. 

 Freire (1987) fala da concepção bancária na qual os alunos são entendidos 

como seres “vazios” e a função do professor, seria justamente a do “depositante” do 

conteúdo, estando o aluno em condição passiva de construção de conhecimento, 

podendo ser este o entendimento dos alunos que se referem ao “aprender alguma 

coisa”. 

 O aspecto que se relaciona ao trabalho pode assumir diversos sentidos, sendo 

o da dignificação do homem através do trabalho, ou até a possibilidade de inserção 

social acerca dele, e, ainda, pode ser o medo de não ser aceito na sociedade que gere 

o aparecimento das duas palavras na maioria das vezes de forma conjunta. 

 Uma pesquisa realizada por Onofre (2016) afirma que os detentos, uma vez de 

volta à sociedade, têm encontrado dificuldades de entrarem no mercado de trabalho, 

acreditando a autora que a causa principal seja o estigma de “ex- presidiário” que 

estará sempre acompanhando o indivíduo. 

 Além das respostas descritas, outras chamaram atenção pela perspectiva dos 

alunos: 

 

Aluno A: “Porque fui em uma audiência e o juiz pediu pra eu voltar a estudar” 

 

Aluno O: “Pra diminuir a pena e aprender mais” 

 

Aluno T: “Porque eu compriendi qui a pessoa só é alguma coisa si estuda, 

estudando eu aprendo mais e diminui a a minha pena e eu volto mais 

rápido para rua [...]” 

 

 Acerca das respostas, questiona-se sobre a função instrumental do estudo e a 

função epistemológica. Seria este uma mera forma de redução da pena? Ou seria 

uma forma do indivíduo transformar sua realidade através da transformação de sua 

consciência? 

 A LEP prevê a redução da pena através do estudo: 
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Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da 
pena.  
§ 1º  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:                    
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade 
de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou 
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias 
(BRASIL, 1984)  

 

 O artigo reflete o caráter instrumental, justamente essa “troca” de estudos por 

dia-pena que o Estado permite e incentiva, a exemplo do “conselho” dado pelo juiz ao 

Aluno A. Pereira e Miranda (2016), reconhecem a importância do direito ao estudo 

dentro das penitenciárias como positivo, entretanto, chamando atenção para que a 

escolha pelo estudo não seja apenas uma forma de remição da pena levados pelo 

conformismo com o sistema, mas devem ser conduzidos para o sentido além da pena, 

que é a vida do lado de fora. 

 Após tecidos os prováveis sentidos encontrados nas projeções feitas pelos 

alunos, busca-se entender o significado da aprendizagem construída, analisada no 

próximo tópico. 

 
4.2.6- Qual a maior lição que você lembra das aulas: 
 

Com esta pergunta, pretendia-se buscar do aluno sua concepção do que teria 

ficado de significante de acordo com as experiências vividas na sala de aula do 

Complexo Penal, a partir disso, chegou-se a elaboração do seguinte quadro para 

melhor serem compreendidas as unidades de sentido: 

 
Quadro 4 – Representação das lições aprendidas pelos alunos 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Unidades de sentidos Respostas 

Racismo e diferenças sociais 5 

Matemática 3 

Português 1 

Dia que aprendeu a escrever o nome 2 

O alfabeto 1 

Cada palavra 1 

Festas locais 2 

Poemas 3 

Dinâmica com caixa de papel sobre as qualidades das pessoas 1 

Incentivo da professora 2 

Brincadeiras lúdicas - dinâmicas 2 
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 Analisados os depoimentos dos alunos, chegou-se a essas unidades de 

sentidos por eles descritas, com maior incidência os termos em ordem decrescente: 

“Racismo e Diferenças Sociais”, “Matemática”, “Poemas”, “Festas locais”, “Dia que 

aprendeu a fazer o nome”. 

 Teriam eles colocado racismo e diferenças sociais como termo de maior 

evidência por serem a maioria negros? O que teria lhes chamado atenção neste 

segmento de diferenças sociais? Será que eles se acham diferentes? 

 Um caso curioso aconteceu com o Aluno N, que, ao responder à pergunta 07, 

estava na verdade respondendo à pergunta 06, disse ele em suas palavras: 

Aluno N: “[...] eu gostei de um dever dos políticos, um desenho. O político medindo 

o menino negro e querendo que ele fosse para atrás das grades. Um desenho com 

uma folha.o neguinho querendo estudar e o político pensando ele atrás das grades.” 

 
 Além do relato do Aluno N, aparecem outros semelhantes que nos ajudam a 

construir a unidade de sentido através de suas percepções: 

 

Aluno H: “respeito contra ou próximo e ou racismo diferencia social” 
 
Aluno C: “A aula do branco com o negro, o racismo” 
 
Aluno X: “Foi o dia que ela tava falando do racismo, da sociedade, do que nós 

somos para a sociedade por causa da cor” 

 
 Todas as percepções descritas pelos alunos apontam para os temas sobre o 

racismo e as diferenças sociais por ele causadas, neste sentido, o Aluno N, descreveu 

uma imagem que lhe chamou atenção: 

 
Figura 5 – Ilustração sobre o racismo 

 
Fonte: Google 
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   Ao analisar o depoimento do aluno, percebeu-se ser esta a imagem da qual 

relatava, sendo significativa para essa demonstração de como se exterioriza o racismo 

e as diferenças sociais.  

Outros relataram terem sido marcados através de um poema de Braulio Bessa 

que foi trabalhado em sala. 

 

  

Diante das respostas começou-se a pensar o que teria neste poema que 

chamou atenção dos alunos. Movido pela ânsia da compreensão, foi solicitado da 

professora o referido poema, para compor de maneira mais significativa a 

compreensão sobre as falas dos alunos. 

 Mas, antes mesmo da análise do poema, pesquisas como a de Tavares (2015), 

Boechat e Kastrup (2009) e Giostri (2018, p. 45) aponta que “a atividade lúdica 

escolhida foi a criação, portanto, a literatura, que tem a função de desvelar mundos 

possíveis, mostrar outras possibilidades de visualizar a vida, de vivenciar a dor, o 

amor, a falta, a esperança; enfim, a literatura ensina sem ensinar”. Logo, no caso do 

Complexo Penal, é possível compreender que um dos motivos que atraem a atenção 

dos alunos para a poesia seja justamente esse caráter lúdico que “ensina sem 

ensinar”, facilitando o aprendizado e as percepções. Vejamos o poema em questão: 

 
DIVERSIDADE ( Bráulio Bessa) 
 
Seja menos preconceito, seja mais amor no peito 
Seja Amor, seja muito mais amor. 
E se mesmo assim for difícil ser 
Não precisa ser perfeito 
Se não der pra ser amor que seja pelo menos respeito. 
Há quem nasceu pra julgar 
É há quem nasceu pra amar 
E é tão difícil entender em qual lado a gente está 
Que o lado certo é amar! 
Amar pra respeitar 
Amar para tolerar 
Amar para compreender, 
Que ninguém tem o dever de ser igual a você! 
O amor meu povo, 
O amor é a própria cura, remédio pra qualquer mal. 
Cura o amado e quem ama 

Aluno I: “O poema do grande poeta Braulio Bessa que ela trouxe para agente.” 
 
Aluno E: “Um poema de Bral Bresa” 
 
Aluno B: “o poema de braulio bessa que ela trouxe pra gente que foi bom” 
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O diferente e o igual 
Talvez seja essa a verdade 
Que é pela a anormalidade que todo amor é normal. 
Não é estranho ser negro, o estranho é ser racista. 
Não é estranho ser pobre, o estranho é ser eletista. 
O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. 
Estranho é ser rico em grana, e pobre em sentimento. 
Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. 
Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofobico. 
Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de 
um padrão. 
Minha fé não é estranha, estranho é a acusação, que acusa inclusive quem não tem 
religião. 
O mundo sim é estranho, com tanta diversidade 
Ainda não aprendeu a viver em igualdade. 
Entender que nós estamos 
Pecorrendo a mesma estrada. 
Pretos, brancos, coloridos 
Em uma só caminhada 
Não carece divisão por raça, religião 
Nem por sotaque 
Oxente! 
Sejam homem ou mulher 
Você só é o que é 
Por também ser diferente. 
Por isso minha poesia, que sai aqui do meu peito 
Diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. 
Eu reforço esse clamor: 
Se não der pra ser amor, que seja ao menos respeito! 

  

A partir da leitura do poema, encontra-se sentido nos enunciados dos Alunos U 

e H: 

Aluno H: “respeito contra ou próximo [...]” 
 
Aluno U: “as diferesas sociais eu refliti muito” 

 

Percebe-se então, que, ao juntar as falas de todos os alunos que comentaram 

acerca do racismo e diferenças sociais, encontra-se sentido nos trabalhos lúdicos 

através do uso de imagens e poemas promovendo o ensino de forma crítica e reflexiva 

dos alunos, como nas palavras do Aluno H, dizendo que, a partir da leitura do poema, 

refletiu muito. 

A respeito dessa reflexão apontam Boechat e Kastrup (2009, p.28) que “a 

leitura de textos literários possibilita o desenvolvimento de modos de subjetivação ou 

processos de singularização e maneiras de resistir a modos sobrecodificados 

preestabelecidos”. 



110 
 

 Além dos elementos já trabalhados, aparecem também, nos relatos dos alunos, 

o interesse por “Matemática”, “Festas locais” e “Dia que aprendeu a fazer o nome”. 

Percebeu-se, na análise que continham essas respostas, que coincidentemente ou 

não, eram alunos que ainda não sabia ler e escrever ou apresentavam maior 

dificuldade na leitura e na escrita, podendo levá-los a ter maior afinidade com a 

matemática ou assuntos de reflexão sem necessidade técnica, como é o caso das 

“Festas locais” que foram relatadas. Numa última análise, acredita-se que, o ato de 

saber escrever o nome representa ao apenado uma certa autonomia na construção 

do aprender a ler e escrever. 

 Segundo Onofre (2015) é fundamental para os detentos saberem ler e 

escrever, pois, no espaço de hostilidade e desconfiança em que vivem, não saber ler 

significa depender dos companheiros. Através da leitura eles se tornam mais 

autônomos e acredita-se que essa autonomia é refletida através da conquista de 

assinar o nome para os apenados que não sabiam. 

 Se faz necessário também, neste tópico, analisar as falas dos alunos que se 

remetem à figura da professora: 

 

Aluno I: “u aprediz da professora presta atenção nu q e dis ne pra apreder mais 

entendeu pra minha melhoria serto e e so isso mesmo.” 

 
Aluno R: “á maior lição que eu lembro das aulas foi ter estudado com vários 

professores esforçados e determinados a paçar todo ó conhecimento 

isso é lição de vida pra mim. 

 

 A interpretação das falas do Aluno I se encontra um tanto quanto prejudicada 

pela forma como ele escreve e o uso da linguagem coloquial. No entanto, entende-se 

que, o aluno deve prestar mais atenção no que a professora diz para que ele possa 

aprender mais e isso é para a sua melhoria. 

Sobre o enunciado do Aluno R, percebe-se o sentimento de gratidão pelos 

professores pois estes eram determinados em construir conhecimentos junto dele. 

Ambos os depoimentos estão em sintonia com o que foi relatado pela professora, 

sendo possível traçar uma lógica de causa e efeito. 

 Quando indagada sobre como se sentia ao dar aulas no Complexo Penal, esta 

disse: “(...) como eles se sentem agradecidos pelo trabalho pedagógico que é 

desempenhado na instituição, faz com que o professor se sinta valorizado e 

estimulado a dar aula”. Percebe-se então, esta simbiose entre os sentimentos da 
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professora e dos alunos; estes a motivam a dar aulas, esta os motiva a aprender, 

existindo, nesse caso, a dialogicidade que prega Freire (1987) na educação com 

oprimidos. 

 
4.2.7 – Dentro das aulas qual a parte que você mais gosta e por qual motivo? 
 
 Com esta última pergunta feita aos alunos, buscava-se compreender o que lhes 

fazia bem e o que despertava seu interesse. As respostas também foram agrupadas 

em unidades de sentido que serão a seguir expostas. 

 
Quadro 5 – Interesses dos alunos em sala 

Unidades de sentidos Incidência 

Tirar nota boa 1 

Fazer o nome 1 

Ditado de palavras 3 

Fazer atividades 2 

Matemática e português 1 

Português 1 

Matemática 5 

Escrever e prestar atenção 1 

História e Matemática 1 

Aprender a ler 1 

Aula sobre política 1 

Ler e escrever 1 

Festas locais 1 

Ler 1 

Atenção da professora 1 

Outros 1 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Tendo em vista estes dados, qual o motivo dos alunos gostarem dos ditados 

de palavras? Da matemática? E de fazer atividades em geral? 

 Quanto a matemática, acredita-se que o sentido prático e os materiais didáticos 

comuns podem ser o motivo chamador de atenção dos alunos, como relata a 

professora: “(...) Nas aulas de matemática, geralmente são utilizados encartes de 

supermercado, fita métrica e réguas”. Esta pode ser uma das possibilidades do 

interesse dos alunos, além dos que têm dificuldade com a escrita por possivelmente 

possuir maior aptidão para cálculos. 

 Quanto ao ditado de palavras, percebe-se nas transcrições feitas no corpo do 

trabalho que, a maioria dos alunos apresentam severas dificuldades com relação à 
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escrita graficamente correta, constatando no ditado de palavras uma forma de 

melhorar, como diz o seguinte depoimento: 

  

Aluno U: “ditado de palavras porque eu mim esfoso muito para a prede” 
 

 
 Acredita-se que o “esforço para aprender” seja proporcional à dificuldade vivida 

pelo aluno e, não apenas por este, mas em outros que também reconhecem essa 

fragilidade. 

 O terceiro ponto de maior incidência foi de realizar as atividades propostas pela 

professora, segundo os relatos dos alunos: 

 

Aluno Q: “quando eu tenido u meu deve [...]” 
 
Aluno Z: “quando ela traz o dever e fica dizendo as letras” 

 
 A palavra “dever” aparece simbolizando os exercícios escolares propostos pela 

professora no processo de aprendizagem do aluno. Mas quais significados esse 

“dever” tem para os estudantes do Complexo Penal? Sobre um prisma geral do 

sistema penitenciário brasileiro, afirma Machado (2013) que uma das características 

que o compõe é o ócio forçado do apenado por falta de oferecimento de condições de 

trabalho e/ou estudo dentro das penitenciárias. 

 O que teria a ver ócio com o gostar dos alunos em fazer atividades? Percebe-

se na escola prisional a oportunidade de ocupar a mente e se tornar produtivo naquele 

período de tempo; o ócio também é um fator trazido pelos alunos em suas falas, como 

descrito na resposta do Aluno M, ao ser indagado sobre o motivo dele ter voltado a 

estudar: 

 

Aluno M: “pra passar o tempo [...]” 

  

Outra resposta que encontra sentido com a do Aluno M foi obtida através das 

falas do Aluno B e do Aluno F, quando se perguntou como eles se sentiam no 

momento das aulas, e suas respostas foram “alegre e melhor” e justificaram: 

 

Aluno B: “[...] por que a pessoa sai da cela u tempo passa ai apessoa aprende 
alguma coisa e bom pra distrair a mente” 
 
Aluno F: [...] pq despareso mais a a mente sabi e bom [..] 
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 A partir das falas, nota-se o incômodo causado pela ociosidade, encontrando 

na sala de aula a oportunidade de estarem em atividade, serem produtivos. Por isso, 

acredita-se que o sentido das falas dos alunos, ao gostar do dever, se refere ao fator 

ociosidade experimentado por eles. Seja no “passar o tempo”, seja no “distrair a 

mente” ou no “despareso”, no sentido de espairecer trazido pelo Aluno F, é possível 

perceber a grande unidade de sentido presente em seus discursos em relação à 

ociosidade por eles vivida 

 Além do mais, outra resposta da Professora corrobora este entendimento ao 

dizer que: 

 

Professora: “Todas as atividades são realizadas no momento da aula, pois a 
instituição penitenciária não permite que o apenado leve nenhum 
material para cela [...]” 

 

 Sendo assim, após a devida redução dos depoimentos de professores e alunos, 

é possível chegar a compreensão de que os alunos gostam de atividades em sala de 

aula pois a eles é negado o direito de produzir em suas celas, ou seja, de dar 

continuidade ao processo educativo de forma complementar. Sendo este direito já 

estabelecido em portaria e recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça no ano 

de 2013, como foi afirmado no ponto 4.1.5 desta pesquisa. 

 Logo, “o dever” para o aluno aparece como um instrumento para sair da 

ociosidade e tornar-se então um ser produtivo com a mente ocupada e ao mesmo 

tempo trazendo o sentimento de que está “aprendendo alguma coisa”, dando assim 

significado ao tempo em que está preso. 
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5 PERCEPÇÕES FINAIS 

  
 A abordagem fenomenológica trabalha com as possibilidades através da 

percepção do fenômeno, de acordo com a forma que ele se apresenta. A partir disso, 

são inúmeros os sentidos e as possibilidades que um mesmo fenômeno pode 

apresentar. Nesse sentido, não pretende este trabalho explicar ou muito menos 

concluir sobre o tema do ensino nas prisões, estando o tema aberto a novas 

possibilidades de compreensão. 

Mesmo sabendo que são muitas as possibilidades de sentidos, buscou esta 

pesquisa saber como acontecem as práticas educacionais no Complexo Penal 

Regional de Pau dos Ferros – RN, através do levantamento bibliográfico, aplicação 

de questionários, entrevistas e visitas prévias à aplicação da pesquisa, procurando 

observar a aplicação das leis que asseguram o ensino em penitenciárias, bem como 

a forma como este é desenvolvido a partir da perspectiva pedagógica da professora e 

da percepção dos alunos. 

Na busca da compreensão acerca do fenômeno, algumas questões foram 

levantadas para nortear esta pesquisa tentando entender como se sente a pessoa 

encarcerada dentro e fora da sala de aula. Como é conduzida a educação dentro das 

penitenciárias e o que motiva os alunos a estudarem dentre outras questões. 

Tendo em vista que esta pesquisa tem natureza qualitativa, inspirada na 

epistemologia das ciências sociais e humanas, foi elegida a fenomenologia como 

abordagem teórico-metodológico para inspirar as análises feitas através de 

questionários e observações descritas. Essas análises foram realizadas através de 

um núcleo teórico diversificado, recebendo contribuições das mais diversas áreas 

como fenomenologia, pedagogia, direito, psicologia, ciências sociais, filosofia entre 

outras implícitas nos discursos. 

Dentre essas áreas, teve este trabalho as maiores contribuições teóricas de 

Freire (1987), Goffman (1961), Walsh (2012), Foucalt (1987) e Lourenço e Onofre 

(2011) que auxiliaram na compreensão das falas apresentadas pelos entrevistados, 

na busca do desvelamento do fenômeno. 

Este aporte teórico deu sustentabilidade para compreender a pesquisa de 

campo, informações acerca do sistema carcerário que despertaram as questões 

acima levantadas. 
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Uma vez no campo de pesquisa, buscou-se compreender, a partir dos sujeitos 

do processo de ensino do Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros, a dinâmica 

que acontecia as aulas, seus sentimentos, percepções, julgamentos e motivações. 

 Ao longo da pesquisa, através do questionário aplicado com a professora, 

percebeu-se que ela encara dificuldades estruturais no desenvolvimento das 

atividades, acreditando que isso torna mais lenta a evolução dos alunos pela falta de 

contato com as tecnologias e outras ferramentas que necessitam da interação 

pessoal. 

 Além disso, ficou destacada a importância dos materiais utilizados em sala de 

aula, bem como os métodos de ensino que despertam o interesse do aluno, a exemplo 

do uso de fitas métricas, encartes de jornais, músicas, poemas, charges e outros 

elementos capazes de incentivar o aprendizado sem que o aluno se perceba em 

processo de aprendizagem. 

 Os conteúdos transversais utilizados conseguiram chegar até os alunos através 

das diversas respostas nas quais eles ressaltaram o quanto ficou marcante o estudo 

das diferenças e desigualdades sociais, como o racismo e outros preconceitos 

vivenciados em sociedade, trazendo, assim, possibilidades de reflexões sobre suas 

práticas e as práticas discriminatórias fora da sociedade, local onde um dia eles 

retornarão e terão o desafio de se inserirem novamente. 

 Acerca dos conteúdos transversais, percebeu-se que um dos que mais chamou 

atenção dos alunos envolvia racismo e diferenças sociais, compreendendo também 

que a maioria deles eram negros, logo, possivelmente o conteúdo teria chamado 

atenção por identificação. 

 Quanto aos depoimentos dos alunos, unanimemente relataram sentimentos de 

tristeza, enquanto seres encarcerados, seguidos por sentimentos como desprezo, 

humilhação e solidão, que foram descritos de forma explícita. Além de sentimentos de 

falta de privacidade e ociosidade que foram percebidos através da interpretação 

fenomenológica e que encontra eco na “mortificação” que ocorrem em instituições 

totais. 

 Ao contrário disso, 100% dos alunos relataram se sentirem felizes nas aulas 

pois, naquele espaço, eles recebiam a atenção da professora, saiam da ociosidade, 

aprendiam novas informações nutrindo, a maioria deles, o desejo de voltar para a 

sociedade e trabalhar, cuidar da família e serem pessoas diferentes. Todas essas 

questões foram percebidas em muitos relatos transcritos, rompendo com paradigmas 
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impostos pela colonialidade e buscando a quebra do padrão de dominação que vive 

a sociedade brasileira. 

 Logo, a sala de aula aparece para os alunos como sendo uma alternativa de 

saída imediata do ambiente prisional e uma alternativa de reconstrução de si para o 

tão esperado momento da saída, logo, uma forma de “manutenção do eu” frente à 

mortificação diária. 

 Parece haver um nível baixo de evasão, o que corrobora com os depoimentos 

quanto às motivações dos alunos em permanecer na escola. Os que já pensaram 

alguma vez em desistir refletiram e encontraram na família a motivação para 

continuarem. Neste sentido foi possível perceber o valor que os laços familiares têm 

para estes alunos, uma vez que, recorrentemente, eles utilizavam a família para 

justificar o motivo de terem voltado a estudar e, em alguns casos, o motivo por nunca 

terem desistido, percebendo assim o sentido da “falta do papel”, papel social de pai, 

filho, marido e outros. 

 O “aprender alguma coisa”, “voltar para a sociedade”, “cuidar da família” e 

“trabalhar” aparecem como termos que chamam atenção pelo número de vezes e 

situações nos quais são usados, em alguns casos os alunos chegaram a relatar o 

arrependimento por seus atos, justificando ser isto, fruto da reflexão que a educação 

proporciona. 

 Acredita-se que a dialogicidade encontrada na prática da professora, seja 

elegendo democraticamente os conteúdos ou de outra maneira, tem o poder de trazer 

novos caminhos e possibilidades na vida dos alunos através da saída do ensino 

colonial e prezando pela realidade vivida e às necessidades do grupo. 

 Estas compreensões estão longe de serem finitas e acabadas, tendo em vista 

a complexidade que envolve a subjetividade humana, dando ênfase à uma sala de 

aula multisseriada composta por indivíduos com diferentes visões, sentimentos e 

pensamentos necessitando assim de olhares multifacetados sobre a realidade. 

 De uma forma geral, seria interessante um maior investimento na educação 

prisional, para que ela passasse a acontecer de forma integral, ou pelo menos de 

forma continuada como recomenda o Conselho Nacional de Justiça. 

 Acreditamos que esta pesquisa passa longe de ser o fim das discussões sobre 

esse tema, porém, tem sua relevância da valorização do ser humano, em especial do 

aluno apenado, que, apesar de todas as limitações e opressões, se encontra em 

processo de transformação. Nossa pesquisa auxilia na visibilidade deste grupo. 
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 De uma maneira geral, destaca-se que esta pesquisa trouxe colaborações para 

o campo acadêmico, considerando a realidade educacional do sistema penitenciário, 

trazendo seus desafios e suas possibilidades e demonstrando que a partir de um 

campo de opressão é possível se construir liberdade. Para isso, é preciso que os 

preconceitos se quebrem, que as barreiras se rompam, que os oprimidos se 

reconheçam e se movam em busca de novas possibilidades para transformação da 

realidade, encontrando no ensino prisional uma maneira de resistência e 

ressignificação do “eu” através da reflexão quanto ao “outro”. 
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APÊNCICE A 

QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa: “ANÁLISE DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS EM PENITENCIÁRIA DA 

CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN E A EFETIVIDADE DO ENSINO 

DESCOLONIAL COMO INSTRUMENTO “RESSOCIALIZADOR” 

 

Nome fictício: ____________________________________________________ 

Idade _________  Raça / Cor _______________ 

 

01- Como você se sente estando preso? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

02- Como você se sente no momento das aulas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

03- Já desistiu alguma vez das aulas? Se sim, Qual motivo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Avançado Maria Elisa Albuquerque Maia 
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04- Já teve vontade de desistir das aulas e continuou? Se sim, o que te fez 

continuar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

05- Por que você resolveu voltar a estudar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

06- Qual a maior lição que você lembra das aulas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

07- Dentro das aulas qual a parte que você mais gosta e por qual motivo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa: “ANÁLISE DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS EM PENITENCIÁRIA DA 

CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN E A EFETIVIDADE DO ENSINO 

DESCOLONIAL COMO INSTRUMENTO “RESSOCIALIZADOR” 

 

1) Quais as turmas ofertadas no Complexo Penal? E em qual você atua? 

___________________________________________________________________ 

2) Quais os materiais didáticos utilizados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Os alunos participam da escolha dos conteúdos ministrados? Se sim ou se não, 

explique como acontece a escolha. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

4) Tem algum ou alguns conteúdos que você percebe maior participação e 

interesse dos alunos? Se sim, quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

   

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
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5) Os alunos têm exercícios extraclasse? Se sim, em que consistem? Se não, 

explique o porquê. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6) Como você avalia a estrutura da sala de aula oferecida no Complexo Penal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________ 

7) Foi ou é ofertado alguma curso por parte do Estado na formação ou preparação 

para atuar na docência no sistema penitenciário? Se sim, qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8) Existe alguma diretriz, matriz curricular, plano de ensino ou algum outro 

documento específico que norteie o ensino dentro do Complexo Penal? Se sim, 

qual ou quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

9) Como você se sente dando aula no sistema penitenciário? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ANÁLISE DAS PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS EM PENITENCIÁRIA DA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN E A 

EFETIVIDADE DO ENSINO DESCOLONIAL COMO INSTRUMENTO “RESSOCIALIZADOR” 

coordenada pela  Profª. Dra Maria Audenora das Neves Silva Martins e que segue as recomendações 

das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, será submetido ao seguinte procedimento: responder um 

questionário com 07 (sete) perguntas abertas cuja responsabilidade de aplicação é de Francisco Diógenes 

Freires Ferreira, mestrando, curso do Campus Avançado Maria  Elisa de Albuquerque Maia, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão organizadas em banco 

de dados em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Estudar a percepção dos apenados do Complexo Penal 

Regional de Pau dos Ferros acerca do ensino ofertado.”. E como objetivos específicos: Conhecer o 

processo histórico de nascimento das prisões e seus fundamentos; Estabelecer paralelos entre a 

legislação concernente a educação e a realidade a ser pesquisada Investigar como está ocorrendo o 

processo de ensino dentro de uma penitenciária. Analisar os discursos dos apenados com relação a sua 

reflexão e sentimentos de acordo com o ensino recebido. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de a partir das respostas ser traçado um 

melhor perfil dos apenados com relação a visão do ensino no Complexo Penal Regional de Pau 

dos Ferros - RN. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de: não há riscos 

evidentes. Eventuais riscos serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade 

do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o 

sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas o discente acima descrito aplicará o 

questionário e somente a discente  e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os 

questionários; Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não 

será divulgado dado que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a 

vontade para responder aos questionários e Anuência das Instituições de ensino para a 

realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável 

(orientador) no Departamento de Pós-graduação em Ensino do CAMEAM, a fim de garantir a 

confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Francisco Diógenes Freires 

Ferreira, do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Avançado Maria Elisa de 

   

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
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Albuquerque Maia, no endereço R. Higino J. Bezerra, BR-405, KM 3, Arizona, Pau dos Ferros 

- RN, 59900-000. Tel. (84) 3351 2560, Ramal 239.  

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade do (a)pesquisador(a) Francisco Diógenes Freires Ferreira. 
Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados coletados farão 

parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas 

nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para qualquer esclarecimento durante 

todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 

antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 
Concordo em participar desta pesquisa “ANÁLISE DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS EM 

PENITENCIÁRIA DA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN E A EFETIVIDADE DO ENSINO 

DESCOLONIAL COMO INSTRUMENTO “RESSOCIALIZADOR”. Declarando, para os devidos 

fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais 

meu/ minha filho (a) será submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. 

Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir 

da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a 

minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante 

o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Pau dos Ferros, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

Aluno (Aluno-pesquisador) – Francisco Diógenes Freires Ferreira,  Aluno do Curso de Pós-

graduação em Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado 

Maria Elisa Albuquerque Maia, R. Higino J. Bezerra, BR-405, KM 3, Arizona, Pau dos Ferros - 

RN, 59900-000. Tel. (84) 3351 2560, Ramal 239.  
Prof. Dra Maria Audenora das Neves Silva Martins (Orientadora da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável); 

 

 


