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RESUMO 
 

Estudos sobre Educação em Prisões tem se intensificado nos últimos anos a fim de 
garantir a implantação do ensino aos presos em espaço de privação de liberdade. O 
objetivo deste trabalho é refletir sobre o papel da educação na realidade social 
prisional, com a intenção de ampliar a compreensão sobre a prática educacional neste 
contexto. A pesquisa realizada possui caráter exploratório tendo como campo de 
investigação a Penitenciária de São Cristóvão do Sul / SC que se divide em Unidade 
I e Unidade II, e a pesquisadora como observadora, mediadora e autora. Para melhor 
entender o funcionamento de como se dá a educação dentro da prisão foi necessário 
a inserção da pesquisadora durante 28 períodos acompanhando os docentes dos 
diferentes níveis de aprendizagem. Além disso, todos os instrumentos de coleta de 
dados foram essenciais para a elaboração de um diário de campo sendo que na 
Unidade I dos 839 presos que cumprem pena, 406 estudam, assim como na Unidade 
II que possui um total de 693 presos e destes 319 estão inseridos em turmas da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, quantidade de presos esta que 
diferente das demais prisões brasileiras, estão envolvidos em atividades 
educacionais, que lhe possibilitam ou possibilitarão uma melhor convivência em seu 
retorno à sociedade. Para que o contexto das aulas fosse melhor compreendido, um 
questionário online foi estruturado e formulado com perguntas abertas sendo 
aplicado aos docentes das unidades I e II. Foram convidados a participar como 
respondentes os 23 docentes atuantes, sendo encaminhado um link via e-mail e 
também via WhatsApp, sendo que somente 11 destes aceitaram e concluíram a 
proposta servindo como instrumento determinante de como acontece a política de 
oferta de estudo dentro do contexto da prisão. O estudo in locu permitiu um olhar sobre 
o campo da pesquisa indo muito além da teoria, vivenciando as experiências diárias 
possibilitando uma compreensão ampla do contexto educativo. A pesquisa contou com 
presos de 21 a 70 anos, todos do sexo masculino, totalizando 725 presos inseridos 
nas aulas. Grande maioria oriundos do estado de Santa Catarina, principalmente 
Lages e Joinville, mas também presos acolhidos do estado de Minas Gerais, 
Pernambuco e Cuiabá. Leis como Execução Penal – LEP (Lei 7.210/84), Constituição 
Federal – CF 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
9394/1996 e o Plano de Ações Articuladas – PAR (2007), retrataram que o trabalho 
com educação em prisões existe por meio desse conjunto de documentos que oferece 
o suporte básico necessário para que seja de fato constituída dentro da prisão. Os 
resultados indicam que nesse sentido foi possível compreender o papel da educação 
na unidade prisional analisada, sendo que ela pode ser considerada de contribuição 
fundamental na formação de uma consciência crítica nos indivíduos por proporcionar 
aos reclusos a oportunidade de exercer atividades laborais, oportunizando o 
aprendizado de uma profissão em empresas privadas alocadas dentro do espaço em 
que se inserem e também por garantir aos reclusos das duas unidades atendidas na 
retomada de seus estudos, constituindo assim novos projetos de vida. 
 
Palavras-chave: Educação em prisões. Cela de aula. Educação no cárcere. 
Reintegração social. 
 



ABSTRACT 
 

Studies on Prison Education have intensified in recent years to ensure the 
implementation of education for prisoners in detention. The objective of this work is to 
reflect on the role of education in prison social reality, with the intention of broadening 
the understanding of educational practice in this context. The research carried out has 
an exploratory character, having as a field of investigation the Penitentiary of São 
Cristóvão do Sul / SC that is divided into Unit I and Unit II, and the researcher as an 
observer, mediator and author. In order to better understand the functioning of how 
education takes place within the prison, it was necessary to insert the researcher 
during 28 periods accompanying the teachers of the different levels of learning. In 
addition, all data collection instruments were essential for the preparation of a field 
diary, and in Unit I of the 839 prisoners serving time, 406 are studying, as well as in 
Unit II, which has a total of 693 inmates and of these 319 are inserted in classes of the 
Education of Young and Adults - EJA, which is different from other Brazilian prisons, 
are involved in educational activities that enable or enable a better coexistence in their 
return to society. In order to make the classroom context better understood, an online 
questionnaire was structured and formulated with open questions being applied to the 
teachers of units I and II. The 23 active teachers were invited to participate as 
respondents, being sent a link via e-mail and also via WhatsApp, and only 11 of them 
accepted and concluded the proposal serving as a determinant of how the policy of 
offering study within the context from prison. The in locu study allowed a look at the 
field of research going far beyond the theory, experiencing the daily experiences 
allowing a broad understanding of the educational context. The survey consisted of 
prisoners aged 21 to 70, all males, totaling 725 prisoners inserted in classes. A large 
majority came from the state of Santa Catarina, mainly Lages and Joinville, but also 
prisoners from the state of Minas Gerais, Pernambuco and Cuiabá. Laws as Criminal 
Execution - LEP (Law 7,210 / 84), Federal Constitution - CF 1988, Law of Guidelines 
and Bases of National Education - LDBEN 9394/1996 and the Articulated Actions Plan 
- PAR (2007), portrayed that work with education in prisons exists through this set of 
documents that provides the basic support needed to be actually constituted within the 
prison. The results indicate that in this sense it was possible to understand the role of 
education in the analyzed prison unit, and it can be considered as a fundamental 
contribution in the formation of a critical conscience in individuals by providing inmates 
with the opportunity to perform work activities, a profession in private companies 
allocated within the space in which they are inserted and also for guaranteeing the 
inmates of the two units served in the resumption of their studies, thus constituting new 
life projects. 
 
Keywords: Education in prisons. Education in the jail. Social Reintegration. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo surgiu do interesse em pesquisar e conhecer a vida no contexto da 

prisão e, dentro desse contexto, como se dá a política de oferta do estudo, bem como 

seu aporte contributivo para o retorno do preso1 à sociedade. Neste cenário, o campo 

investigativo foi a Unidade Prisional da Penitenciária de São Cristóvão do Sul, 

considerada modelo a ser seguida pelas demais no Estado. Essa inquietação em 

compreender o papel da educação dentro da unidade prisional conduziu-me a 

investigar o trabalho docente em uma cela de aula a partir de um conjunto de reflexões 

elaboradas sobre a educação em uma unidade prisional tendo como base a minha 

própria vivência nesse espaço. 

A partir dessa escolha, me senti instigada a conhecer como acontece a oferta 

do ensino desde Alfabetização, Nivelamento, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Projeto Despertar pela Leitura, onde todos esses níveis de ensino são pertencentes à 

modalidade de EJA e ofertados pelo CEJA - Centro de Educação de Jovens e Adultos 

da cidade de Curitibanos/SC. A remição de pena a pessoas com privação de liberdade 

é um direito assegurado por lei. Na segunda metade do século XX isso era feito quase 

que exclusivamente por meio de atividades laborais era ofertado condições de 

trabalho em troca ele ganhava uma redução de pena. No entanto, atualmente isso se 

faz em por meio da oferta de educação na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, projetos de formação profissional e formação complementar (como projetos 

de leitura) que são justificados sob o entendimento da reinserção social do apenado 

onde a cada doze horas de estudo equivale a um dia remido. Porém, há uma falta de 

estrutura para tais atividades e o que se percebe muitas vezes é a reprodução de uma 

prática própria da escola regular. Neste sentido, é possível perguntar qual o papel da 

educação em unidade prisional? 

O fomento à educação que atua como instrumento e também não é um 

equívoco dizer que é uma das únicas mediações ao processo de ressocialização do 

preso, sendo um dos eixos que auxilia na reconstrução das experiências. As 

experiências de quem escreveu pela primeira vez o nome, de quem escreveu a 

primeira carta a família, de quem leu pela primeira vez uma mensagem e a 

compreendeu. A experiência de ser tratado como aluno e não como um detento, que 

                                            
1Nesta pesquisa entende-se por preso toda e qualquer pessoa que possui tolhido seu direito de ir e vir 
por tempo determinado. 
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a partir do momento que ele adentra a sala ele se sente um ser humano novamente, 

com possibilidades de encontrar na educação uma projeção de melhorias após sua 

saída do sistema carcerário.  A educação vem trazer a possibilidade de equiparar as 

condições de conhecimento que lhe foi tirado em algumas vezes por falta de 

oportunidade, de condições financeiras e também ao passo que a escola se apresenta 

como uma conexão ao mundo externo revigorando as perspectivas de uma nova vida.  

A pesquisa foi construída com base no diário de campo contendo relatos com 

critérios metodológicos que foi sendo elaborada a partir de uma imersão em um 

contexto educacional, cuja liberdade é condicionada a sentença de uma pena. Nele 

estão os registros das aulas assistidas em cada uma das etapas de ensino, desde o 

nivelamento até ao ensino médio. Diante desses elementos, foi possível problematizar 

o papel e a dimensão da educação em uma unidade prisional diante das reflexões 

produzidas a partir da pesquisa de campo em articulação com as discussões teóricas 

sobre a educação no cárcere. 

Para este, a pesquisa consiste em caráter exploratório permitindo o processo 

investigativo, intentando aprimorar ideias e constituir hipóteses, tendo a pesquisadora 

como observadora, mediadora e por vezes autora buscando ampliar a compreensão 

do tema por meio de uma demarcação teórico bibliográfica articulada como a 

pesquisa, retrata a ideia de adentrar a prisão em 28 períodos de aula para 

compreender de perto as dinâmicas do processo educativo e formativo nesse 

contexto. 

A base empírica deste projeto está organizada em duas ações: Diário de campo 

e aplicação de um questionário docente, sendo estes os eixos norteadores para a 

compreensão do papel da educação dentro da unidade prisional analisada. 

Essa observação e imersão foram compiladas em registros que compõe o 

diário de campo com anotações e relatos da rotina diária das aulas acompanhadas 

em diferentes disciplinas e níveis a fim de subsidiar e dar maior visibilidade da 

experiencia vivida na prisão, ao longo da escrita. Dinâmica esta necessária para 

problematizar algumas questões e compreender o que de fato é ser um professor em 

uma unidade prisional. 

 Assim, esta dissertação está dividida em três capítulos: No primeiro será 

apresentado a trajetória profissional da pesquisadora; a inserção no campo da 

pesquisa; uma abordagem sobre a parceria do CEJA e da Unidade prisional escolhida; 

imagens e contexto educativo dentro da prisão; as celas de aula, metodologias de 
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ensino, currículo, composição de turmas e níveis de ensino; a configuração do cenário 

das unidades I e II; o perfil docente da unidade prisional estudada; a escola dentro do 

contexto prisional familiarizando o tema e estabelecendo estratégias de orientação 

dos aspectos mais importantes apontados pela pesquisadora para análise do locus 

da pesquisa com base em relato com critério metodológico. No segundo tratarei de 

informações técnicas, a partir dos dados do DEPEN, e abordarei a educação como 

um direito social e, também, como um direito humano, ressaltando-se a 

obrigatoriedade de sua prestação imposta ao Estado; a educação enquanto pratica 

de redução de pena e as dinâmicas de oferta para essa finalidade. Contextualizarei 

índices do INFOPEN que retratam fatores contributivos para o BRASIL ser o quarto 

país com maior população prisional bem como seu aporte teórico contributivo. No 

terceiro capítulo apresentarei considerações partindo da premissa que o contexto 

educativo do espaço prisional é passível a contribuição da ressocialização do preso; 

as conquistas da educação em detrimento as orientações preventivas; a educação 

como propulsora de inclusão, as imagens que falam por si e retratam as condições de 

invisibilidade social e política; o resultado obtido por meio do questionário online 

aplicado aos docentes enquanto perspectiva de transformação reflexiva e a 

observação da pesquisadora.   

 



1 A OPORTUNIDADE DE SE REINTEGRAR SOCIALMENTE ATRAVÉS DAS 

AULAS  

 

A intenção desta pesquisa é a busca por estabelecer significados, estudos e 

compreensões desde o processo investigativo e ampliando-se por sua extensão 

subjetiva no contexto educação em prisões. 

A escolha do tema de pesquisa se deu devido a minha experiência como 

Assistente de Educação do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA de 

Curitibanos/SC e a parceria que da escola que atuo possui com a unidade 

descentralizada2 da cidade de São Cristóvão do Sul. 

Anualmente a cada início de semestre, a equipe gestora e administrativa do 

CEJA juntamente com os responsáveis pelo ensino na unidade prisional, formalizam 

um encontro a fim de traçar linhas de ação para serem desenvolvidas pelos setores 

envolvidos, bem como docentes contratados, para que ambos organizem, 

sistematizem e executem o que foi planejado. 

Eu enquanto Assistente de Educação, acompanho o processo desde o início. 

Meu primeiro contato com os docentes parte do princípio da contratação, onde atendo, 

de forma individual cada docente a fim de conhecê-los. Em seguida, vamos juntos 

preenchendo as informações trazidas como necessárias pelo sistema e recolho os 

documentos pessoais a fim de serem encaminhados a Gerência de Educação - 

GERED.  

Após esse procedimento, os professores recebem um conjunto de orientações 

sobre as questões técnico-pedagógicas que estão implicadas com a atuação em uma 

escola sediada no interior de uma prisão. Para cada um dos novos professores eu 

apresento o diário online e destaco a importância de seu preenchimento diário e 

ressalto o cuidado sobre não deixar de fazer, o que interfere na contagem de dias 

letivos para a remição e notas parciais quando de uma semana para outra o preso é 

realocado em outras galerias e também sobre a questão de suas próprias faltas. 

Depois é explicado de forma oral em uma reunião com ambas as partes, de um 

lado os chefes de segurança das unidades e de outro a parte pedagógica da EJA, e 

ao centro o professor que terá contato com tantas especificidades da unidade I para 

a unidade II. A unidade I nominada Penitenciária da Região de Curitibanos é onde 

                                            
2 Unidade Descentralizada é o nome atribuído as escolas vinculadas ao CEJA e com funcionalidade 
fora do prédio escolar, podendo ser situada na mesma cidade ou não. 
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encontram-se os reclusos do regime fechado, semiaberto e aberto. A unidade II – 

Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul, abriga somente presos do regime 

fechado denominados presos de alta periculosidade, onde grande parte destes, 

cometeram crimes hediondos e vieram de várias cidades e estados. Em seguida é 

questionando se o docente tem noção do funcionamento de uma unidade prisional, se 

já trabalhou ou conhece alguém que trabalhou com esse contexto de ensino e demais 

informações.  

Em seguida é colocado que em cada unidade há um planejamento realizado 

pela própria unidade para organização de seu funcionamento, no entanto é sempre 

lembrado aos docentes que eles são professores contratados pela EJA, mas que isso 

não os isenta do cumprimento das normas de cada unidade, uma vez que cada uma 

delas tem suas particularidades. Em uma das unidades o docente pode entrar com 

mochila, em outra inexiste essa possibilidade pois, não há escâner; em uma unidade 

o chefe de segurança autoriza o uso de mídias, na outra é totalmente proibido, são 

apenas alguns exemplos. Tais situações causam um conflito a cada início de semestre 

quando ocorrem novas contratações, pois, é preciso considerar um período de 

adaptação, caso houvesse a possibilidade de formação de um quadro próprio no 

sistema, seria estabilizada a rotatividade de docentes e diminuiria todo um conjunto 

de rotinas que são exigidas para atendimento desse contexto de ensino específico. 

Para o funcionamento mais detalhado pedagogicamente, é acompanhado as 

regras e rotina da unidade prisional pela Assistente Técnico Pedagógico - ATP do 

CEJA, que esclarece sobre planejamento, currículo e suas adequações, materiais que 

podem e materiais que não podem ser usados, postura docente, ética profissional, 

entre outros. 

Ainda em conversa com os docentes a terceira e última fala se concentra na 

gestora responsável pelo ensino na unidade prisional. É ela quem explicita as regras 

da instituição que estão descritas no termo de compromisso, da confecção da carteira 

de identificação3 usada para adentrar a unidade prisional, da importância do uso do 

jaleco, entre outros. A assessora de direção também distribui o quadro de horário dos 

docentes e o tempo que as aulas serão ministradas. Diante disso, é possível notar 

que o docente sai da sede do CEJA com noções do que irá encontrar e como deverá 

proceder. Apesar de todo o repasse de informações concisas e articuladas com a 

                                            
3 Carteira de identificação docente é de uso obrigatório, sem esta não é liberado o acesso às celas de 
aula gerando falta ao servidor. (Em anexo) 
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realidade que o docente encontrará nas unidades da prisão, essas noções ainda os 

deixam apreensivos e inseguros quanto a realidade que irão encontrar e vivenciar, 

uma vez que a experiência acaba se tornando muito diferente daquelas vivenciadas 

no contexto da escolar regular. 

Mesmo diante disso, para muitos docentes é incompreensível e abstrato o olhar 

que dedicam a esse contexto específico. Sendo que muitas vezes é necessário fazer 

Ata instrucional a fim de rememorar e preveni-los sobre a conduta profissional para 

sua própria segurança ou até em casos extremos Ata seguido de dispensa do docente, 

uma vez que a unidade prisional através do chefe de setor responsável, solicita o 

afastamento de algum professor alegando o profissional não ter perfil para o 

desempenho da função docente naquele contexto.  

Nessa experiência docente de lecionar dentro da unidade prisional tendo  o 

ensino tradicional restrito ao uso do livro, pincel, quadro branco e muita oratória e 

paralelo a este o ensino construtivista em abranger recursos e métodos, é o que 

subdivide estar na unidade prisional e não poder ser de fato quem você é. 

Necessitando se adequar as normas e valores próprios da vida intramuros, despindo-

se de suas crenças e credo, valores, opiniões e vida pessoal, a carência de recursos 

didáticos básicos a falta de um currículo adequado e direcionado para alunos 

respeitando suas peculiaridades, as salas de aula insalubres, a não formação ou 

capacitação específica e até mesmo as limitações que são impostas pelo regime 

disciplinar, que se deu a escolha do tema. Pensar em educação na prisão, a 

composição de tal cenário e as celas de aula4, certamente são algumas questões que 

movimentaram esse estudo. 

Outro fator que influenciou minha pesquisa diz respeito a escolha do cenário 

prisional como campo de investigação e reflexão faz parte do contexto diário. 

Graduada em Pedagogia e Artes Visuais e pós-graduada em Gestão Educacional com 

complementação em Magistério Superior, eu enquanto pesquisadora nem sempre tive 

interesse pelo tema educação em prisão. O primeiro contato indireto foi no trabalho 

final de conclusão de especialização dentro do tema: A decadência da gestão 

educacional diante das políticas públicas, que no contexto geral tratava da educação 

enquanto direito, projetos que visam a equidade social e transformação da realidade 

                                            
4 No texto utilizaremos a grafia cela de aula, pois é o modo como aparece descrito nos documentos e 
legislações e também pelo estranhamento que tal expressão gera ao pensar as especificidades deste 
contexto educativo.  
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bem como a necessidade da inserção de novas ações que contribuam positivamente 

para o desenvolvimento integral dos alunos. 

Também atuei como pedagoga do CASEP – Centro de atendimento 

socioeducativo, provisório durante três anos, trabalhando diretamente com os 

adolescentes em conflito com a lei com o compromisso de contribuir no 

desenvolvimento educacional e respeitando a adolescência como etapa de 

desenvolvimento é que tive o primeiro contato com o ensino da EJA, uma vez que 

trabalhava sob ensino modularizado, uma disciplina por vez. 

Depois disso, outra experiência que acrescentou foi a de trabalhar no CREAS 

– Centro de referência especializado em assistência social, onde mais uma vez tive a 

oportunidade de ver de perto o atendimento de famílias que estão em situações de 

risco ou que tiveram seus direitos violados, atuando como pedagoga junto a equipe 

multidisciplinar responsável pelo fortalecimento de vínculos de quem teve seus 

direitos violados. 

Paralelo a isso, desempenho papel como voluntária da OSC Herdeiros do 

Futuro, uma instituição não governamental que trabalha em parceria com uma escola 

da rede estadual de ensino, tendo um plano de ações conjuntas elaborados e 

desenvolvidos em prol ao combate de problemas sociais, redução de desigualdades 

de desempenho escolar e luta pela de emancipação e inclusão comunitária a fim de 

promover o protagonismo social. 

Sou servidora efetiva estadual na função de Assistente de Educação desde o 

ano de 2006, foi onde o contato com a educação em prisão passou a ser regular, pois, 

sou a responsável pela contratação dos docentes que atuam na unidade prisional e 

desde então é que acompanho mais de perto este contexto educativo. 

Minha atuação profissional se articula com a minha própria história, pois, sou 

casada com um policial que desenvolve a função de instrutor do PROERD – Programa 

educacional de resistência as drogas, que valoriza a vida e contribui para o 

fortalecimento de cultura de paz por meio de aulas e palestras que objetivam a troca 

de informações e o trabalho preventivo efetivo e contínuo ao uso de drogas com 

adolescentes em idade escolar, também me levaram a considerar mais essa 

experiência preventiva. 

 Em suma, é possível dizer que a escolha do tema se deu ao contexto aqui 

relatado que representa uma caminhada que remete a busca por respostas que se 

inserem em discussões que constituem o ponto de partida e a efetivação de políticas 
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públicas que se efetivem no que diz respeito ao papel da educação na prisão. 

 

1.1 A VOZ DE UMA PESQUISADORA, OS REGISTROS DA PESQUISA E A 

DEFINIÇÃO DO CAMPO METODOLÓGICO. 

 

  Neste capítulo lhes apresento a articulação da teoria e prática na dimensão 

conceitual materializando as partes que o compõem, tendo como instrumento de 

análise o levantamento de textos em periódicos acadêmicos e de pesquisa em nível 

de mestrado e doutorado que abordam o tema educação em prisões, atentando para 

o olhar da pesquisadora, o olhar, o ouvir e o escrever, mas o olhar se tornou minha 

primeira experiência ao ver a realidade do local estudado,  desde a escolha das aulas 

dos docentes até a busca quanto à compreensão de estabelecer significados nesse 

contexto, após um trajeto de experiência docente da pesquisadora. 

Aqui será abordada a historicidade da esfera investigativa desde o período de 

inauguração da unidade prisional de São Cristóvão do Sul, suas conquistas, 

convênios e parcerias, bem como suas contribuições ao recluso até os dias atuais. 

Consistirá no decorrer dos textos, a reprodução da realidade por meio das fotografias 

que falam por si, mostrando as múltiplas facetas que divergem entre o controle social 

do insucesso e a reflexão diante da humanização do reeducando, problematizando as 

metodologias de ensino, as estratégias docentes, os recursos didáticos e as 

fragilidades encontradas na prisão por meio da prática pedagógica. 

Por fim, destacará a existência do trabalho efetivo na educação em prisões por 

meio da Lei de Execução Penal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDBEN, Plano de ações articuladas e procedimentos interministerial que asseguram 

à oferta do ensino na prisão, elaborando assim a construção de ferramentas 

conceituais para o desenvolvimento da pesquisa de campo a partir do estudo sobre 

as abordagens metodológicas de pesquisa em educação. 

 

1.2 CIRCUNSCREVENDO O CAMPO EMPÍRICO DA PESQUISA. 

 

O desenvolvimento desta pesquisa exigiu a demarcação de um referencial 

teórico consistente, feito por meio de uma pesquisa de campo de caráter exploratório 

utilizando além de autores que subsidiaram a pesquisa, o diário de campo da 

pesquisadora. A análise de um questionário on-line respondido pelos docentes 
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também foi instrumento determinante para que fosse compreendido como se dá o 

estudo no contexto da prisão enquanto política de oferta e sua contribuição no retorno 

do preso a sociedade. A pesquisa exploratória “têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, ou a constituir 

hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento das ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2002, p. 41). 

O campo de investigação foi a Unidade prisional da Penitenciária da Região de 

Curitibanos escolhida para o desenvolvimento da pesquisa, se localiza no centro da 

cidade de São Cristóvão do Sul/SC, comarca de Curitibanos/SC. Foi primordial 

adentrar na unidade prisional, na busca de sistematização de ideias, na compilação 

de informações que desenvolvem o senso crítico e a construção de novos conceitos, 

para construir um conceito de qual é o papel da educação dentro da unidade prisional. 

No percurso da pesquisa nos deparamos com muitas fragilidades e 

potencialidades em torno do processo educacional dentro das prisões. Muitos 

questionamentos se levantaram durante a compilação das informações, como 

adentrar num espaço de privação de liberdade com o contexto da educação, 

ressaltando que a educação é libertadora. Mesmo em um local inóspito, angustiante 

a pesquisa começa a ser lapidada e desenvolvida.  

A unidade prisional é um local que apresenta várias carências de materiais 

didáticos e sem nenhuma estrutura para ferramentas tecnológicas, e mesmo com toda 

essa carência há uma concepção de implementação da educação escolar para os 

reeducando, pretendendo assim trazer um olhar que irá contribuir ao oportunizar a 

retomada dos estudos e a vicissitude e estabelecer novos projetos de vida. Optou-se 

então por iniciar a pesquisa mediante acompanhamento aos docentes da unidade 

prisional nos diferentes segmentos da EJA e equipes que compõe a prisão.  Assim, 

acompanhei um total de 28 períodos de aulas entre os meses de agosto e setembro. 

Tal escolha foi realizada para compreender as dinâmicas dos processos educativo e 

formativo nesse contexto. Os registros dessa imersão compõem um diário de campo 

com anotações e relatos da rotina diária (as regras, as práticas, a minha observação 

e as minhas sensações naquele espaço). Esses materiais foram os subsídios para a 

escrita da pesquisa e são apresentados ao longo do texto de maneira a dar visibilidade 

ao que foi vivido durante a realização da pesquisa.  

Tudo isso, se fez necessário para que eu pudesse observar a dinâmica entre 

professor e aluno mesmo tendo noção que minha presença alteraria a rotina do 
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transcorrer das aulas. Mas isso me permitiu o envolvimento direto com o ambiente 

pesquisado, a fim de fazer anotações capazes de proporcionar determinadas 

compreensões no momento da produção. Desse modo foi uma sagaz e atenta 

observadora, como também problematizadora de questões, as quais se intensificaram 

e ampliaram movimentos formativos capazes de tornar-me um ser capaz de 

compreender o contexto e contribuir no processo de aprimoração da educação 

carcerária.  

Estar presente naquele espaço gerou questionamentos desde o início. Fui 

orientada pela direção do CEJA e responsáveis pelo setor educacional da unidade “a 

me apresentar como uma observadora”. Com os alunos isso já se deu em um primeiro 

momento, no primeiro contato que estava sendo realizado, um professor vira-se para 

mim e diz “esta é uma das diretoras do CEJA”: 

 

[...] automaticamente me sinto sendo fuzilada pelo olhar de todos e então se 
inicia o questionamento quanto à remição dos estudantes. Interfiro na fala 
tomando-a para mim e digo fazer parte da equipe gestora sim, porém, conto 
a eles que trabalho diretamente com o docente e que naquele momento 
estava no local para observar a metodologia que estava sendo usada e a 
qualidade da oferta de ensino concedida a eles, que remição era função de 
uma outra pessoa e que era preciso seguir o procedimento de solicitação, 
cessando assim outra e qualquer pergunta. O professor compreende a 
situação criada com a resposta impensada e dá início à aula (Adaptação de 
Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

Toda a angústia foi entremeando-se com a vivência durante a pesquisa de 

campo, acompanhar os alunos presos em salas da EJA nos aproximando da 

realidade, a difusão dessa modalidade na unidade prisional e criação de uma reflexão 

sobre as possibilidades de escolha desses presos em suas retomadas pela busca de 

escolarização também foram levados em conta como parte contributiva desta 

pesquisa. 

 
Durante as observações sempre me inseri na sala de aula de maneira 
silenciosa e observadora. Para dar início à aula, a professora percebendo que 
há alunos que não estavam na aula anterior, a professora apresenta-se e 
posteriormente fala sobre a minha presença no local. Diz ao grupo que estou 
ali observando como são as aulas e a didática dos professores. Um dos 
presos pergunta a ela se eu vou trabalhar ali e comenta em voz alta em tom 
de voz brando e firme “...que lugar bom pra ela vir aprender” (Adaptação de 
Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

Bem como com os autores dão sustentação a esta pesquisa a partir de seus 

referenciais teóricos e permitiram definir quais os caminhos percorrer, a legislação que 
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regulamenta a Educação de Jovens e Adultos – A LDB e a legislação que ampara 

dando suporte a essa temática para que se concretize na unidade prisional – A LEP. 

Tais instrumentos como a LDB, a LEP e os referenciais teóricos foram capazes de nos 

conduzir à associação de publicações textuais, dispersas em periódicos, livros, 

dissertações, teses e entrevistas, sendo possível iniciar um processo de ampliação da 

compreensão sobre o tema da educação em prisões. Estes nos proporcionaram 

mapear e aprofundar conceitos capazes de elencar possibilidades de produção bem 

como, nos aproximar das concepções com as quais defendemos, permitindo-nos êxito 

durante a análise do campo da pesquisa, de acordo com Gil (2002), a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído de livros 

e artigos científicos. Nesse sentido, a pesquisa partirá de fontes primárias que são 

constituídas por textos originais, documentos constantes em documentos públicos, 

dados estatísticos, documentos fotográficos, questionários, entrevistas, enfim, 

materiais que não tenham sido utilizados por outros pesquisadores e fontes 

secundárias que são os dados que já serviram para algum tipo de estudo, documentos 

históricos, livros, periódicos, entre outros.  

Ao reunir e agrupar os dados, estabelecemos a pesquisa através de uma 

produção autônoma, visto que, uma pesquisa de caráter bibliográfico concebe a 

perspectiva metodológica de análise onde este fornecerá os dados para resultados de 

outros possíveis procedimentos. O desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, além 

de moldar-se por meio da produção e análise dos dados possibilitando-nos um olhar 

sobre o campo da pesquisa contribuiu para a produção de diálogos por meio de 

narrativas da troca de experiências dos professores versos os alunos da unidade 

prisional. 

Compreender os espaços que constituem a unidade prisional de São Cristóvão 

do Sul onde diariamente acontecem as trocas5 de saberes entre os docentes e os 

reeducando em espaços improvisados, ora com segurança e ora desprovido dela, 

lugares que até antes eram inimagináveis, sendo necessário adentrar em espaços 

onde se projeta a forma repressiva da liberdade. Fiz o acompanhamento aos docentes 

desde sua trajetória por entre os corredores, esperas ao abrir e fechar os portões, 

cadeados e travas tiveram extrema importância para o reconhecimento da 

                                            
5 A exemplo disso trago a narrativa da professora de história onde durante uma aula referente aos 
principais desertos, chegou a citação do deserto do Atacama, onde um aluno se levanta e narra sua 
experiência de mochileiro por toda a extremidade desértica chilena. 
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infraestrutura e das condições de trabalho proporcionadas aos docentes, foi mais que 

isso, foi entender a especificidade do que é ser um professor em uma unidade 

prisional. 

Para compreender tantas especificidades, recorri a um questionário online o 

qual foi encaminhado o link aos professores que atuavam naquele semestre nas duas 

unidades. Com questões elaboradas com o intuito de buscar compreender angústias, 

anseios, sentimentos, interesses, expectativas e experiências dos docentes 

possibilitando respostas mais detalhadas, descritivas e reflexivas. Para que fosse 

possível compreender melhor as respostas devolvidas, o questionário foi organizado 

e formulado mediante perguntas abertas visando obter informações amplas a fim de 

ser compreendido o cenário reflexivo que configura o contexto educacional: A unidade 

prisional e o papel da educação enquanto ação que promove a melhoria de condições 

de retorno do detento à sociedade. 

 

1.3 O CAMPO DE PESQUISA: A UNIDADE PRISIONAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO 

SUL 

 

A punição sempre esteve presente em todos os momentos da história, dentro 

do livro mais vendido, nele inclui inúmeras citações, referente a conduta e a 

severidade de todas as formas de punições. “Porque todos os que sem lei pecaram 

sem lei também perecerão; e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados.” 

(ROMANOS6, 2:12) 

Em vários momentos do livro a Bíblia, Deus chega a citar a pena de morte como 

forma de punir, mas ainda baseado nesse livro a vida é sagrada. E Deus é justo e 

cheio de benevolência, e mesmo em textos bíblicos a pena de morte não poderia ser 

aplicada de qualquer maneira, porque segundo ela todos estamos condenados à 

morte. Mas mesmo Deus sendo Deus ele compreende que não podemos deixar 

passar impune aqueles que não agem conforme a conduta imposta pela sociedade 

da qual fazemos parte, e a esses casos ele decreta suas leis mais severas. 

  

Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que 
praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, 
e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você 

                                            
6 Bíblia Sagrada – Novo Testamento. Disponível em: https://bibliaonline.com.br/nvi/rm/13.  

 

https://bibliaonline.com.br/nvi/rm/13
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praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva 
de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é 
necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da 
possibilidade de uma punição, mas também por questão de 
consciência (ROMANOS. 13:3-5). 
 

Fazendo um resgate mais recente da história das punições chegamos em torno 

de 200 anos atrás onde no Estado Americano passa a usar edificações amplas e 

protegidas para isolar pessoas no cumprimento da pena de privação de liberdade. 

Projetado por John Haviland, Eastem State é considerado a primeira penitenciária do 

mundo onde o sistema de encarceramento incitava o aprisionamento separado onde 

o diretor fazia a visita para todos os presos uma vez ao dia e os demais supervisores, 

três vezes ao dia.  Foi baseado em crenças e na racionalidade das penas, onde se 

observava uma possibilidade de recuperação e de inserção desse sujeito novamente 

no ciclo social, e também como resposta do medo que a sociedade tinha de que a 

criminalidade tomasse proporções das quais fugiria totalmente ao controle da 

segurança social. 

No Brasil até o início da ditadura militar de 1964, não havia um número muito 

grande de penitenciárias e o principal uso destas eram para a privação da liberdade. 

Durante o período ditatorial, as prisões também passaram a ser utilizadas como locais 

de tortura contra os opositores políticos. Embora presente em períodos anteriores, o 

uso da tortura de forma sistemática, cotidiana, e sob patrocínio do governo, é uma 

marca da ditadura. 

Ainda na década de 60 é autorizado a construção de um presídio agrícola na 

região, que na época fazia parte do distrito de Curitibanos, com a nítida intenção de 

descentralizar os presídios do período que estavam localizados na região sudeste. 

 

No ano de 1964, a localidade, desta vez denominada como São Cristóvão do 
Sul, transforma-se em distrito do município vizinho, Curitibanos, e começa a 
receber os primeiros moradores, Aparício Ouro Preto de Moraes, Maximino 
Antonio de Moraes, seguidos de Juventino Lefer, atraídos pela pecuária, se 
tornando proprietários de grandes fazendas. A rivalidade política entre 
Gaboardi e Moraes foram solidificando a localidade. Ao pecuarista deve-se 
obras beneméritas, como a construção da capela que sonhava vir ser 
paróquia, e também da doação do terreno para construção de um 
estabelecimento penal agrícola, hoje, uma das maiores casas de detenção 
penal do Estado, a Penitenciária da Região de Curitibanos (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL, 2018). 

 

A Penitenciária da Região de Curitibanos escolhida para o desenvolvimento da 

pesquisa, localiza-se no centro da cidade de São Cristóvão do Sul/SC, comarca de 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_13_3-5/


28 
 

Curitibanos/SC. Teve sua criação por meio da Lei 3.707, de 04 de agosto de 1965 na 

gestão do Governador Celso Ramos na cidade de Curitibanos tendo sua primeira 

etapa concluída em 10 de fevereiro de 1982, com 60% das obras programadas, na 

localidade de São Cristóvão do Sul, sobre um terreno de 2.000.000 m². 

Após a inauguração, no ano de 1982, começaram os programas de 

laborterapia7 do regime fechado e semiaberto, com a implantação da oficina de 

colchoaria e alfaiataria, agricultura, suinocultura, apicultura e horticultura. A atividade 

agrícola deparou-se com um terreno imenso com grandes extensões de matas e 

coberto por pedras, contendo apenas uma pequena área mecanizável, situação que 

dificultou o pleno desenvolvimento das atividades do meio rural, que eram o objetivo 

principal da criação desta unidade prisional.  

O trabalho serve para afastar o preso da inércia, do ócio, dos pensamentos 

negativos e faz com que venha a recuperar sua autoestima e valorização como ser 

humano. O trabalho sempre fez e fará parte da vida do ser humano, principalmente 

hoje, onde o processo de globalização avança rapidamente, gerando grandes níveis 

de desigualdade social. É difícil imaginarmos um ser humano do século XXI sem um 

trabalho que lhe proporcione condições de vida digna e justa. O trabalho é um dos 

fatores que determina os sonhos e os projetos de vida, é a força motriz de toda a 

sociedade é por isso que o preso necessita ser reabilitado dentro dessa realidade 

onde por meio do que aprende é que pode surgir uma nova perspectiva de vida fora 

das grades e do sistema prisional. Ou caso seja aceita a proposta do nosso novo 

presidente vai se tornar uma necessidade ele trabalhar para custear sua estadia 

dentro do sistema prisional. Segundo o Jornal do País em 13/03/2017 que traz em sua 

reportagem: Bolsonaro diz que vai obrigar presos a trabalharem para pagar despesas 

em presídio, o presidente eleito afirma que: 

 

Uma das primeiras medidas seria fazer um teste de privatização com os 
presídios brasileiros. A ideia adotada em muitas cadeias chinesas é colocar 
o preso para trabalhar. Todos os presidiários aptos a exercerem atividades 
laborais, exercem funções para ajudar a pagar os custos com eles mesmos 
na cadeia. Em troca do trabalho, cada cadeia tem um sistema diferente. Os 
presos podem trocar o trabalho por comida (além da tradicional servida 
diariamente), produtos de higiene pessoal, cigarro e etc. É até possível 
guardar quantias para quando deixar a prisão, facilitando a volta ao mercado 

                                            
7 Laborterapia está associada as atividades desempenhadas. Segundo o site www.gabata.com.br, a 
laborterapia é um método psicoterápico em que se usa o trabalho - principalmente manual - para afastar 
os malefícios da desocupação e da ociosidade. Na unidade prisional ela visa preparar o preso para um 
oficio a ser seguido fora da prisão e assim não reincidir. 

http://www.gabata.com.br/
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de trabalho. É claro que o trabalho dos presos recebe um pagamento menor 
que os dos demais chineses. E não fiquem espantado, já que por lá uma 
pessoa normal, em liberdade, trabalha em média 12 horas por dia. Há muitos 
casos de chineses que morrem de tanto trabalhar em fábricas (JORNAL DO 
PAÍS, 2017). 
 

 A questão aqui abordada refere-se à efetivação das leis já existentes, uma 

vez que a Lei de Execução Penal de 1984 e o Código Penal já obriga o trabalho para 

todos que cumprem pena. 

 No ano de 1994, foi concluída a segunda etapa da Penitenciária Regional de 

Curitibanos, totalizando cerca de 10.000 m² de área edificada, distribuída para 

diversas finalidades, para uma população carcerária de 350 sentenciados, contando 

com 48 agentes prisionais para segurança interna, divididos em quatro turnos, com 

um quadro de 87 servidores, sendo a segurança externa realizada pela Polícia Militar.  

O Sistema Penitenciário do Estado de Santa Catarina esteve sob a 

responsabilidade da Secretaria Executiva de Justiça e Cidadania, pela Lei 

Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, sendo a mesma, órgão executivo da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Em 20 de abril de 2011, a Lei 

complementar nº 534 estabeleceu novo modelo de gestão e estrutura organizacional 

do Estado de Santa Catarina, criando a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania 

pelo Artigo 5º, com atribuições do Artigo 23, que permitiu a gestão técnica em todas 

as unidades prisionais por Agentes Penitenciários Efetivos, proporcionada rápida 

evolução nos índices de resultados de desempenho na execução de sentença, com 

foco na ressocialização do detento 

No regime de cumprimento de pena privativa de liberdade que rege o direito de 

ir e vir, a prática vigente era o cumprimento de uma sentença penal condenatória e a 

força de trabalho era aplicada a todos os presos indistintamente. O que Nucci (2008, 

p. 573) assevera que prisão é privação de liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, 

através de recolhimento da pessoa humana ao cárcere. 

A unidade prisional estudada no início de sua implantação em nada difere das 

prisões do século XVIII onde havia ao invés de ações protetivas aos presos, ações 

punitivas que constituídas em exploração da força do trabalho.  

 
O encarceramento tornou-se [...] uma verdadeira indústria – e uma indústria 
lucrativa. Pois a política do “tudo penal ‟estimulou o crescimento exponencial 
do setor das prisões privadas, para o qual as administrações públicas 
perpetuamente carentes de fundos se voltam para melhor rentabilizar os 
orçamentos consagrados à gestão das populações encarceradas 
(WACQUANT, 2003, p. 31). 
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Na unidade prisional de São Cristóvão, existem convênios com 10 empresas 

privadas e 1 empresa pública, sendo possível oferecer atividades laborais que 

contribuem além de um auxílio financeiro, evita a ociosidade e visa contribuir 

oportunizando o aprendizado de uma profissão e o viés de uma nova visão de mundo. 

 

Figura 1- Empresa Malinski  

Esta empresa oferece 

oportunidade de trabalho ao 

preso, é realizado 

acabamento em cabos de 

vassoura – lixamento e 

endireitamento, sendo estes 

comercializados no mercado 

externo.    Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos (2017) 

 

 

 

Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos (2017). 

Figura 2 - Empresa LB – Indústria e 

comércio de móveis LTDA 

Sendo esta empresa a maior 

contratadora conveniada para 

atender a demanda da sua rede 

de lojas, oferece ao preso o 

trabalho na confecção de 

estofados, cama box e 

travesseiros visco latex. 
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 Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos (2017).                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                 Fonte: Acervo Penitenciária da Regiâo de Curitibanos (2017). 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3 - Empresa GKS metalúrgica - 

Peças fundidas para o setor 

automotivo 

Esta empresa que atende o 

mercado interno e externo e 

oportuniza ao preso trabalhar 

com rebarbação de peças 

fundidas aplicadas no setor 

automotivo.  

 

 Figura 4 - Empresa SCS madeiras  

 Fábrica quadros de portas, caixas 

para embalagens e laminados de 

madeira 
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                                                                 Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos, (2017). 

 

 

 

                                                                 Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos(2017). 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Empresa Lâminas Lunelli - 

Produz lâminas para portas residenciais 

e compensados. 

Esta empresa e os presos que 

nela trabalham, são responsáveis 

pela produção de lâminas para 

portas residenciais e 

compensados. 

 

Figura 6 - Empresa Recicla Brasil 

Diplast. 

A empresa oferece aos presos o 

trabalho de produção de 

polietileno onde reutiliza 

materiais plásticos recolhidos 

nos centros urbanos. 
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Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos, 
(2017). 

                                                                 
 
 

 
                                                              Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos, (2017). 

        

         

Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos, (2017). 

 

Figura 8 - Empresa IOB 

A empresa Recicla Brasil IOB, 

oportuniza aos presos uma 

profissão na confecção de 

brinquedos em madeira e jogos 

infantis 

Figura 9 - Empresa S/A Fósforos 

Gaboardi 

Esta oficina desenvolve o 

trabalho com os presos na 

embalagem de palitos dentais, 

embalagem de filme PVC 

multiuso, embalagem de palito 

de picolé e reciclagem de 

fósforos 

 

Figura 7 - Empresa Nível Artefatos 

de Cimento 

Esta empresa e os presos que 

nela trabalham, são 

responsáveis pela produção de 

tubos de concreto, meio fio, 

vigas e palanques para cercas. 
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  Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos,(2017).                                                                                       

                                                                          

 

 Fonte: Acervo Penitenciária da Região de Curitibanos, (2017). 

 

 

O trabalho deve ser entendido como o exercício da atividade física ou 

intelectual, sendo que as atividades laborais são condição de dignidade humana e 

direito fundamental do homem, cabendo ao Estado preservá-lo em todas as suas 

manifestações sendo este o fundamento e finalidade de sua existência sendo, assim, 

também uma ferramenta para a reinserção do preso ao convívio social e ainda ganha 

o benefício da atenuação da pena, lembrando que pelo ponto de vista do preso o 

trabalho é uma regalia, uma ocupação melhor de seu tempo além do aprendizado 

de um novo oficio. (Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 

agosto/setembro de 2017). 

 O estudo e o trabalho andam cada vez mais lado a lado, formando uma linha 

paralela de coexistência, onde um não existe sem o outro. Sendo que na Unidade I 

Figura 10 - Empresa Prefeitura 

Municipal de Curitibanos 

A Prefeitura Municipal de 

Curitibanos utiliza a mão de obra 

dos presos para serviços 

externos de manutenção, 

limpeza e conservação de 

espaços públicos. 

 

Figura 11- Empresa Viva Sabor 

Esta empresa dispõe de 

cozinha terceirizada contratada 

por meio de processo de 

licitação. Oferece 6.500 

refeições/dia. Conta também 

como uma nutricionista para 

orientar e fiscalizar o serviço 

ofertado na cozinha industrial 

instalada dentro da unidade 

prisional. 
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se tornou regra, todo detendo que faz uma atividade laboral complementa com a 

educação, para que saia certificado educacionalmente e com experiências 

profissionais. Nesse sentido, a Lei de Execução Penal8 abrange: 

 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar. 
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema 
escolar da Unidade Federativa. 
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ode 
aperfeiçoamento técnico. 

 

Vale aqui ressaltar que onde há propostas alternativas de reabilitação dos 

presos como na unidade prisional de São Cristóvão do Sul, penitenciária vista como 

modelo9 onde as práticas desenvolvidas e a estrutura está como referência entre 

uma das melhores do Brasil, é que se fomenta práticas que possam auxiliar o preso 

em seu desenvolvimento.  

É preciso observar o contexto geral e perceber que como em qualquer outra 

maneira de reinserção há uma ordem de discurso instituída no que diz respeito a 

forma de classificação, hierarquização e exclusão onde na maioria das vezes o preso 

não consegue optar pelas escolhas de trabalho nas empresas instaladas na unidade 

prisional devido ao número reduzido de vagas que há para trabalho em cada uma 

delas, sendo assim destinado às vagas nas oficinas que houver, uma vez que o 

preso solicita em seu memorando o desejo pela função. 

De acordo com o INFOPEN (2015), no Brasil 72% dos presos desenvolvem 

atividades laborais internas e 28% externas. Mesmo sendo gerenciadas por gestão 

pública, há um déficit por parte do Estado em coordenar as unidades prisionais, o que 

as tornam um objeto de lucro em suas parcerias público-privadas, gerando vantagens 

abusivas para o capital com o trabalho do preso. 

 O mesmo acontece para os presos que querem estudar, uma vez que os dias 

remidos são levados em alto grau de consideração, deixam aberto quanto à 

solicitação para serem incluídos nas turmas seja pelas modalidades de EJA ou pelo 

Projeto de despertar pela leitura. Sendo confirmados pelos dados do INFOPEN de 

2016 que nas prisões brasileiras “apenas 12% dos presos estão envolvidos em 

                                            
8 Informação retirada do site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210compilado. Acesso em: 
18 de dez 2018. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, seção V, que diz respeito a Assistência Educacional. 
9 Na região de Curitibanos, a penitenciária de São Cristóvão do Sul é modelo, segundo o jornal G1 que visitou a 
Unidade Prisional constatando que o trabalho alicerçado com estudo traz resultados dos quais outras unidades 
podem se espelhar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210compilado
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algum tipo de atividade educacional de aprendizagem ou complementares” 

(INFOPEN, junho/2016). 

 

1.4 CELAS DE AULA E SUAS DINÂMICAS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO. 

 

Após três décadas de inauguração da penitenciária de São Cristóvão do Sul, a 

escola torna-se o foco da entidade em meio a um cotidiano marcado por regras de 

conduta e despersonalização dos reeducando. A educação aos presos se torna o 

ponto de partida para a construção de políticas públicas que se efetivem com algum 

sucesso, pois inserir diretrizes requer esforços de diferentes esferas entre elas a união 

de duas secretarias o da justiça e a da educação.  

 

Estamos, portanto, diante de uma situação paradoxal, fazendo-se necessária 
a compatibilização da lógica da segurança com a lógica da educação em um 
foco de convergência, com o objetivo comum de oferecer processos 
educativos (quer de maneira escolar ou não escolar) que mantenham o 
aprisionado envolvido em atividades que possam melhorar sua qualidade de 
vida, e criar condições para que a experiência educativa lhe traga resultados 
úteis (trabalho, conhecimento, compreensão, atitudes sociais e 
comportamentais desejáveis) que perdurem e lhe permitam acesso ao 
mercado de trabalho e a continuidade nos estudos quando em liberdade, 
(re)integrando-o eficazmente à sociedade, com um projeto de vida adequado 
à convivência social  (ONOFRE, 2010, p.53). 

 

Sendo assim, a unidade prisional estudada prima hoje pela oportunidade de 

desenvolvimento de competências e pela possibilidade de um olhar emancipador e 

lutando para que o ensino não seja visto como uma mera possibilidade de redução de 

pena. Isso fica visível pelos trabalhos apresentados, pelos debates, pelos 

questionamentos, pedidos de indicações literárias, argumentações baseadas em 

polêmicas mostradas em redes nacionais. A busca por conhecimento os torna eletivo 

e argumentativos. Também anualmente é feito uma Mostra, onde cada professor 

elabora projetos focados nos temas que estão sendo trabalhado, e mais uma vez fica 

nítido o comprometimento dos alunos. Onde é possível ter um vislumbre da 

competência desse aluno que a partir da valorização e reconhecimentos de seus 

esforços apresenta resultados educacionais excelentes, nos dando indícios que após 

cumprir sua pena, ele não retornará para a sociedade da mesma forma que entrou e 

hoje com o estudo ele sai com um certificado de conclusão, com uma profissão e uma 



37 
 

carta de recomendação10 pelo serviço prestado a determinada empresa. 

As primeiras turmas tiveram início no ano de 2003 na modalidade de EJA – 

Educação de Jovens e Adultos, com duas turmas de alfabetização, uma no período 

matutino e outra no período vespertino. As salas de visita eram usadas como salas de 

aula, mas com o passar do tempo, estas foram sendo construídas e ampliadas para a 

oferta de mais vagas. 

 

 

 

 

                                                                    

     

                                                                   Fonte: Acervo da Pesquisadora, Agosto (2017).                                 

                                                                                                            

 Atualmente há na Unidade I 15 salas de aula e duas em fase de construção 

utilizadas para o ensino de EJA dos regimes fechado, coletivo e semiaberto. As salas 

possuem o mesmo padrão, algumas contendo sanitários dentro do próprio espaço, 

enquanto outras chegam a dar impressão de que o inverso é visto aos olhos: o 

docente enquanto preso, devido ao formato da estrutura que segue as salas de aula, 

ou melhor, as celas de aula. 

 
 

                                            
10 Segundo a responsável pela educação na prisão, todo preso que presta serviços nas indústrias 
dentro do sistema sai com cartas de recomendação pelo serviço prestado. 

Figura 12 - Cela de Aula 

As celas de aula são pequenas 

e não permite deslocar-se de um 

lado para outro o que por vezes 

dificulta um olhar mais apurado 

do docente em algumas 

atividades. 
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                                                                     Fonte: Acervo da Pesquisadora, Agosto (2017). 
 
 
 

 
 
                                                                    Fonte: Acervo da Pesquisadora, Agosto (2017). 
                                                                                   
                                                                      
 

 

                                                                                                

                                                 

                                              Fonte: Acervo da Pesquisadora, Agosto (2017). 

Figura 13 - Cela de aula do Ensino 

Fundamental 

Nesta cela, a grade separa em “L” 

os presos dos docentes. As 

carteiras e cadeiras passam a ser 

dispostas no mesmo formato. 

 

Figura 14 - Cela de aula do 

semiaberto 

Neste espaço docentes e 

presos tem contato direto. 

 

Figura 15 - Cela de aula do Ensino Médio 

Nesta cela de aula o numero de 

alunos presos é reduzido e para 

melhor aproveitamento das aulas, 

as carteiras são agrupadas mais a 

frente. 
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                                                                    Fonte: Acervo da Pesquisadora, Agosto (2017). 

                                  

 

 

                                           

                                             Fonte: Acervo da Pesquisadora, Agosto (2017). 

 

A construção das salas se deu e ainda advém por meio do fundo penitenciário 

e de doações do conselho da comunidade11, onde um representante da unidade 

prisional é integrante desse conselho e apresenta as prioridades e necessidades para 

serem discutidas nas reuniões, auxiliando na reivindicação de benefícios como a 

construção de mais salas de aula, aquisição de materiais pedagógicos, entre outros. 

 

                                            
11 Este conselho é composto por equipe representante de agente, policial, assistente social, advogado 
e membros da sociedade civil e visa diligenciar a obtenção de recursos advindos da arrecadação da 
transição penal, colaborando na formulação e execução das atividades inerentes ao sistema 
penitenciário. Cabe ressaltar que essa prática não se destina somente a ambientes prisionais, e sim a 
todos os locais que desenvolvem trabalhos destinados para a prevenção. Esta ação pode ser 
comparada ao Conselho Deliberativo Escolar que representam as escolas e decidem as necessidades 
de cada lugar e em que o valor pode ser aplicado a fim de saná-las. 

Figura 16 - Cela de aula de 

alfabetização 

Este espaço retrata a realidade 

docente e paralelo a isso a 

carência de recursos didáticos de 

ensino na prisão. 

 

 

 

 

Figura 17- Cela de aula do Nivelamento 

Esta cela de aula é um pouco 

mais arejada que as demais e 

traduz em suas paredes e teto as 

atividades desenvolvidas por 

este  nível de ensino. 
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                                                                    Fonte: Acervo da Pesquisadora, (2017) 
 
 

 

                                                         

                                                          Fonte: Acervo da Pesquisadora, (2017) 

  

Em decorrência da periculosidade da unidade II, toda circulação é feita pela 

parte superior, onde transitam os agentes, os docentes e os funcionários terceirizados 

que prestam serviços dentro da Unidade.  

Figura 18- Cela de aula em 

construção 

Para melhor alocar os presos 

nas aulas e poder ofertar um 

maior número de vagas, novas 

salas estão sendo construídas. 

Figura 19 - Cela de aula em reforma e 

ampliação na Unidade I 

Algumas celas estão sendo 

reformadas para assegurar a 

garantia de estudo e permanência 

do preso nas aulas. 
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                                                        Fonte: Acervo da Pesquisadora, (2017) 

 

 

                                                           

                                                         Fonte: Acervo da Pesquisadora, (2017). 

 

Na unidade I há 839 presos trabalhando e aproximadamente 406 estudando, 

esta situação se dá devido a abertura de possibilitar ao preso a escolha entre o 

trabalho que além dos dias remidos, há também o valor da ajuda de custo de um 

salário mínimo dividido na seguinte distribuição: 25% para pagamento de despesas 

do preso; 25% para assistência a família do preso, 25% para depósito em conta 

poupança a ser entregue quando concedida a liberdade e 25% para ressarcimento do 

Estado – despesas com o preso. O estudo que não proporciona somente os dias para 

remição, mas também um olhar emancipador oportunizando aos presos as escolhas. 

São escolhas não somente em relação ao campo pedagógico, mas pessoal, 

pela maneira como cada indivíduo acaba absorvendo as informações e inclusive 

Figura 20 – Pavilhão de Acesso as 

galerias da Unidade II 

Pavilhão de acesso às galerias 

da Unidade II, local onde os 

docentes aguardam até serem 

autorizados a dirigirem-se as 

celas de aula. 

 

Figura 21 - Vista que dá acesso restrito 

aos docentes da Unidade II 

Cenário onde os docentes 

permanecem até a liberação de 



42 
 

repassando aos colegas de barraco, como são chamadas pejorativamente as celas. 

Há um tipo de satisfação que emerge do trabalho realizado nesse contexto educativo, 

como por exemplo, quando pela primeira vez, um aluno escreve com o próprio punho 

uma carta para família. Ou quando, ele faz a leitura do primeiro livro da sua vida, em 

uma unidade de privação de liberdade. Essas são práticas que fazem parte da rotina 

do trabalho educativo de muitos docentes em um contexto educativo sediado no 

cárcere.  

 Nas unidades I e II anualmente é possível contabilizar 95% dos presos 

incluídos nas atividades ofertadas onde este pode ser integrado em ambas 

simultaneamente. Para atendimento as demais necessidades, a penitenciária tem 

convênio com a prefeitura de São Cristóvão do Sul, onde há um posto de enfermagem 

com atendimento médico e odontológico três vezes por semana. “Conta também com 

enfermeiro, técnico em enfermagem e técnico bucal para serviços diários”.     

(Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017).  

Além da modalidade de EJA ofertada aos presos, há também cursos do SENAR 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), PRONATEC (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), IFSC (Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia de Santa Catarina) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), que são disponibilizados. Para que as turmas sejam criadas, com exceção 

do EJA, é feito uma pesquisa de demanda observando o que é possível disponibilizar, 

geralmente são viabilizadas oficinas de costura e cursos voltados a agricultura, onde 

é disponibilizado um professor que trabalha dois dias com carga horária de dezesseis 

horas em quatro ou cinco turmas/ano. As turmas iniciam com quinze alunos, podendo 

contar com mais presos, conforme o grau de interesse. Cabe considerar que todas as 

atividades ofertadas são de um tipo de ação caracterizada como “chão de fábrica”, e 

diante disso é possível refletir: por que tais pessoas não recebem ofertas de formação 

em gestão? Ou então de idiomas? Ou então de informática e novas tecnologias? Há 

uma dimensão pedagógica e política no tipo de trabalho que é ofertado para estas 

pessoas. Após levantar esses questionamentos, minha pesquisa por si só traz a 

resposta, a falta de escolaridade acaba interferindo inclusive na oferta de cursos mais 

tecnológicos, isso faz com que se restrinja em ofertas de cursos mais manuais.  

Para as turmas de EJA, a quantidade de presos pode variar de doze a trinta 

alunos por turma e podem cursar as disciplinas ofertadas nos cinco dias da semana 

ou menos, sendo que há turmas nos períodos matutino, vespertino ou noturno, 
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conforme organizados por periculosidade. Para as turmas de alfabetização e 

nivelamento a carga horária é de 25 horas semanais sem opção de escolha de 

redução de tempo e para o projeto de remição pela leitura pode ser cursado paralelo 

ao ensino fundamental ou ao ensino médio.    

Hoje, no Estado, existem quarenta unidades prisionais, todas com a oferta da 

educação aos reeducando e dentro desta pesquisa o percurso efetivado foi o de 

acompanhar as aulas da modalidade de EJA de diferentes disciplinas, turmas e fases. 

Na busca de fundamentos para tal modalidade, percebeu-se a carência em encontrar 

estudos voltados a formação docente, eixos e questões curriculares, bases que 

solidificassem e dessem suporte ao trabalho dos docentes e diretrizes que 

permitissem pensar o universo da educação na prisão enquanto política inserida no 

cotidiano prisional, onde obtivessem conteúdos que elencassem parte inclusive do 

seu pré-conhecimento de vivência.   

Na unidade II são disponibilizados seis ambientes para sala de aula e quatro 

ambientes para as empresas oferecerem trabalho nos setores Moveleiro (Sofás) e 

Costura (Uniformes). Além da oferta de ensino do CEJA, alguns presos fazem curso 

pago pelo Instituto Padre Réus que tem por meta qualificar o preso profissionalmente 

por meio do EAD – Educação à distância, beneficiando jovens que não tiveram acesso 

às instituições educacionais na modalidade presencial, sendo considerada uma das 

maiores escolas de EAD do Brasil. Os cursos escolhidos encaminham a apostila para 

o estudo e também recebem remição. A cada doze horas de curso é um dia remido. 

Ambas as Unidades possuem salas de aula improvisadas, sendo adaptada em 

alguns períodos como salas de visita, mas nem por isso deixam de ser um espaço 

escolar. Nelas acontecem a distribuição das turmas conforme a oferta do ensino 

descrita anteriormente. Para esse controle nas duas unidades há uma agente prisional 

ACT – Admitido em caráter temporário designada para o acompanhamento, 

sistematização e compilamento de dados dos presos, dos docentes e dos demais 

servidores que compõem o quadro educacional, o que Sommer (2007) se refere que 

há certa ordem de discurso escolar. 

 

Quer dizer, há determinadas regras que sancionam ou interditam a produção 
e a circulação de práticas discursivas escolares. Ao mesmo tempo, a 
circulação, a disseminação, o compartilhamento de certos enunciados que 
compõem essas práticas discursivas estão implicados na produção das 
identidades das professoras, nas suas formas de enxergar a sala de aula, os 
alunos, a educação, enfim, na própria materialização da educação escolar, 
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na operação de práticas não discursivas (SOMMER, 2007, p.58). 
 

Discurso este aqui entendido como comportamento, ações e convivência do 

preso, disciplinamento dos corpos e mentes, discutidos por Foucault (1987) em sua 

obra Vigiar e Punir, enquanto Sommer (2007) baseado na inspiração Foucaultiana 

compreende as práticas subjetivas tudo o que focaliza a escola e sua abrangência 

teórica e metodológica, o que implica no ordenamento das salas de aula e na 

regulação das práticas docentes. A escola dentro da unidade prisional por si só tem 

caráter fortalecedor, onde faz associação com liberdade não de corpos, mas sim de 

mentes, de ocupação ou de redução do ócio. 

Sendo assim, elas (agentes designadas) são quem têm o contato direto com o 

preso, recebendo os memorandos de solicitação. Memorando12, para a unidade 

prisional, é o nome dado aos bilhetes elaborados pelos presos solicitando algum 

serviço emergencial desempenhado pela equipe disciplinar, como por exemplo 

estudo, dentista, médico, entre outros. O preso solicita a folha e a preenche com seu 

nome, sua matrícula, direciona ao setor responsável pela educação e descreve a 

próprio punho em breves palavras o que deseja, por exemplo: ser incluído nas turmas 

de EJA. As agentes adentram diariamente todas as galerias recolhendo os 

memorandos. Após recolhido é organizado o atendimento. No caso de estudo, é 

contatado a gestora do CEJA, responsável pela unidade prisional para criação de 

matrícula, inclusão de dados do preso no sistema e análise de seriação, dando início 

a vida escolar do preso nas aulas. Por último iniciam o processo de alocação destes 

nas turmas.   

Ao início de cada semestre letivo, a equipe desta unidade, tem por hábito antes 

dos docentes assumirem suas turmas, realizar uma reunião com a finalidade de 

explicar como é o funcionamento e como são as regras do local, procurando enfatizar 

a preocupação e engajamento que devem estabelecer ambas as partes pela 

importância do estudo, para que os presos além de aprenderem uma profissão não o 

vejam somente como remição, mas, como algo muito além, algo que os fará ter novas 

perspectivas de vida além de terem uma  ocupação no período da pena. Essa Unidade 

tem como meta incentivar os presos a ter foco no estudo e no trabalho para que eles 

sejam levados a perceber as possibilidades de mudança. (Adaptação de Notas do 

                                            
12 Modelo de Memorando de Apenado foi disponibilizado pela unidade prisional e consta como anexo. 
Este memorando é parte integrante de um bloco e é encaminhado como instrumento padrão às 
solicitações dos presos em todas as unidades prisionais do estado de Santa Catarina. 
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Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017).  

Segundo levantamento de dados da unidade prisional no que diz respeito aos 

espaços - salas de aula utilizadas para fins educacionais do ano de 2013 ao ano de 

2017 pode ser percebido um crescente significativo. Baseadas nas informações 

coletadas com as responsáveis pela educação, tanto o número de salas quanto de 

alunos teve uma crescente, o que demosntra a valorização da educação como 

necessidade para a incerção do sujeito a sociedade a qual pertence.  

Sendo assim, os índices de presos cursando as modalidades de ensino de EJA 

também se evidenciam, mesmo que quando equiparado as atividades laborais seja 

uma porcentagem muito inferior, pois na Unidade I todos os presos trabalham e 

apenas metade estudam, por falta de estrutura e investimento na educação carcerária.  

A unidade prisional está empenhada em construir novas salas e 

automaticamente aumentar o número de presos estudando onde os resultados 

obtidos comprovam um aumento de 64 para 406 alunos com matrícula ativa, 

resultando um índice de 48% dos presos dessa unidade o que nos leva a refletir sobre 

o aumento do número de presos que estão acessando esse benefício e ver que a 

examplo da unidade 1onde todos os presos que lá estão são sentenciados têm esse 

acesso ao estudo. Na unidade 2, tem presos sentenciados e presos denominados 

provisórios (que aguardam julgamento), logo, todos tem direito ao estudo, porém, é 

decisão dele em estudar ou não.  

Esse estímulo está atrelado a nova tomada de decisão do preso onde é 

ressaltado o papel da educação como forma de resolução de conflito e aquisição de 

conhecimentos, visando não somente reduzir a super população presidiária, mas a 

transformação social que busca um consenso entre a prática pedagógica e as 

organizações sociais.  

 

1.4.1  Configurando o Cenário  

  

Mesmo que a procura dos presos por trabalho além de poder ser considerada 

como uma possibilidade de redução de pena e apontada como sinalizadora de 

ressocialização, hoje essa prática já não pode ser vista com exclusividade o que abre 

as portas do processo de escolarização. 

Mesmo que o trabalho seja sempre sobreposto à educação na prisão, uma vez 
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que segurança e disciplina possuem um caráter punitivo,  já é possível perceber que 

movimentos de humanização e sociabilização tiveram início na parte educacional, 

sendo que na sala de aula acontece ou ao menos deveria acontecer o processo de 

ruptura, de expressão, de criação e de reflexão, permitindo ao preso que sua 

dignidade lhe possa ser novamente pertencida.  

Já a unidade de segurança máxima, também chamada de unidade II, é uma ala 

consideravelmente nova, pois foi inaugurada em meados de outubro do ano de 2015, 

sendo construída para atender uma capacidade de 500 presos, número que por ora 

se extrapola. Somente no início de 2016 compôs as primeiras turmas com setenta e 

três alunos para o primeiro semestre e aproximadamente 300 alunos para o segundo 

semestre. Esta unidade, abriga atualmente seiscentos e noventa e três presos, todos 

em regime fechado, onde trinta destes são provisórios e não estudam e trezentos e 

dezenove cursam semanalmente.  

Quanto ao procedimento realizado para abertura de vagas fica a cargo do CEJA 

que verifica no sistema SISGESC13 , por meio de levantamento de dados, as 

disciplinas não cursadas pelos presos e prioriza a abertura destas disciplinas visando 

a conclusão e posterior certificação. Até o ano de 2015, professores e agentes 

prisionais, responsáveis pelo ensino na penitenciária, passavam em todos os 

pavilhões falando aos presos sobre a criação das turmas e ofertando a quem tivesse 

interesse em estudar, assim as vagas eram preenchidas. Quando se fala em docentes 

realizando esse procedimento é necessário salientar que até então os professores da 

unidade prisional podiam ser indicados para o trabalho, tanto pelo perfil docente como 

por suas práticas de anos anteriores.  

No ano de 2016 a prática de indicação dos professores ao trabalho na unidade 

prisional foi extinta com a finalidade de direcionar o processo seletivo a docentes que 

tivessem interesse e perfil para trabalhar com presos e passou–se a contratar os 

docentes que realizam a prova de ACT – Admitido em Caráter Temporário 

especificamente para o Espaço de Privação de Liberdade após convênio anualmente 

firmado com CEJA e unidade prisional. 

Para as provas, o candidato deve ter concluído licenciatura na área para 

atuação ou possuir certidão de frequência a partir da 5ª fase em curso de graduação 

                                            
13 Segundo o site da SED – Secretaria de Educação, o Sistema de Gestão Educacional de Santa 
Catarina pedagogicamente é um sistema excelente em termos de gestão escolar, que otimiza e agiliza 
os serviços de todas as secretarias. 
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em licenciatura plena nas disciplinas de opção. No que tange a contagem de tempo 

de serviço é que para magistério estadual, municipal, federal, particular de Santa 

Catarina e de outros estados, a pontuação é de 8 (oito) pontos para cada 06 (seis) 

meses completos sendo que para cada ano trabalhado nas áreas das Unidades 

Prisionais, Socioeducativas, Educação de Jovens e Adultos é de 12 (doze) pontos 

para cada seis meses completos de tempo de serviço e para receber a pontuação  

anterior o documento de comprovação do tempo de serviço deverá, obrigatoriamente, 

constar o carimbo e ser assinado pela escola que o emitiu, com expressa referência 

de que o candidato exerceu a atividade de professor em uma dessas áreas. 

 A prova de conhecimentos gerais é a mesma aplicada para as demais áreas e 

para as de conhecimentos específicos também, o que há de diferente são as 

referências especificas, abrangendo leis, decretos e resoluções que diferente do 

ensino regular tem a proposta curricular de Santa Catarina e a BNCC – Base Nacional 

Comum Curricular como norteadoras. A prova é de formato padrão a todos os 

docentes, sem conter assunto específico para este contexto educativo, apenas 

pontuação diferenciada e listagem de classificação e o tempo de serviço na unidade 

prisional tem um peso maior quando o ACT opta a trabalhar na unidade 

descentralizada – penitenciária, ao invés da sede do CEJA. 

Devido ao crescente número de estudantes, no ano de 2017 o CEJA destinou 

uma assessora de direção para acompanhar o andamento das aulas na unidade 

prisional. Esta assessora cumpre carga horária de 40 horas distribuídas nos períodos 

matutino, vespertino e noturno sendo possível dar suporte aos docentes e auxílio nas 

criações das turmas. 

Quanto aos alunos que compõe este campo investigativo, são indivíduos em 

privação de liberdade que se encontram em regime aberto, semiaberto e fechado o 

que facilitou em diferentes momentos perceber a educação como oferta dentro da 

prisão, angariando melhorias de resultados em aprovações de Enem e do Encceja e 

também comportamental dentro do próprio sistema.  

 

1.5  CURRÍCULO E PERFIL DOCENTE DA UNIDADE PRISIONAL: PRIMEIROS 

APONTAMENTOS 

 

O processo de construção dos documentos que norteiam a prática pedagógica 

da Unidade Prisional de São Cristóvão do Sul começou a ser formalizado no ano de 
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2017. O trabalho está sendo realizado com apoio da equipe técnica e gestora do 

CEJA, em parceria com a equipe responsável pela educação na unidade prisional a 

fim de idealizar as ações, as metas e os recursos pretendidos no decorrer do ano e o 

que compete a cada departamento. 

No que diz respeito ao currículo, para este não há uma organização específica 

para os alunos de EJA e também para os alunos da unidade prisional. A questão de 

adaptação de currículo tem mais a ver com a metodologia de ensino, conteúdos em 

si não diferenciam do currículo utilizado pelas demais modalidades de ensino. No que 

diz respeito a metodologia, o que é levado em conta são os materiais que são de 

possível utilização nas diferentes disciplinas para o desempenho das atividades. 

Geralmente nas aulas se utilizam: livro, pincel e quadro, sem uso de tecnologias e 

sem muitos recursos, onde o professor se torna um grande agregador de informações 

um porta voz do conhecimento. Os conteúdos são os mesmos da BNCC que ora fica 

visto essa busca uniforme pretendida com os alunos de EJA da unidade prisional ao 

estudarem os tópicos elencados padrão, por modalidades detentoras de 

características específicas distintas. (Adaptação de Notas do Diário de Campo da 

pesquisadora agosto/setembro de 2017).  

Nesta perspectiva considera-se o currículo apenas “como o conjunto daquilo 

que se ensina e daquilo que se aprende, de acordo com uma ordem de progressão 

determinada, no quadro de dado ciclo de estudos” (FORQUIM, 1996, p. 188). É 

necessário ir além do conceito e da seleção de conteúdos que compõem a grade 

curricular. aponta: 

 

É necessário se estabelecer um perfil do aluno mais aprofundado, a tomada 
da realidade em que está inserido como o ponto de partida das ações 
pedagógicas, o repensar de currículos com metodologias e materiais 
didáticos adequados às suas necessidades e a formação de professores 

condizentes com a especificidade da EJA (SOARES,1999, p. 202). 
  

Construir um currículo que, atenda nesse caso os presos da unidade prisional 

pertencentes à massa, que por vários motivos não lhes foi oportunizados educação 

na idade e momento apropriado, é construir bases e planejamentos que atendam as 

especificidades desse grupo constituído pelos mais diferentes gêneros, classes e 

trajetórias, visando não somente o acesso ao conhecimento, mas o exercício pleno 

da cidadania e os desafios da contemporaneidade. que apresente condições de atuar 

na formação de princípios éticos dando condições de desenvolver uma política pública 



49 
 

adequada e coerente que concretize esse direito social preparando o preso para 

participar ativamente da vida em sociedade. 

A educação promove o desenvolvimento integral do ser mesmo que diversos 

fatores interfiram na formação uma vez que dá suporte ao cumprimento das leis, 

sendo assim, a sociedade influenciada por essa ação, possibilita que uma convivência 

harmônica possa existir, onde igualdade e desigualdade de classes, desenvolvimento 

da consciência crítica quanto ao cumprimento de direitos e deveres, a promoção do 

trabalho, a dimensão cultural, a qualidade de vida, a (re)inserção social e todas as 

características que construam uma identidade reflexiva fazendo com que as pessoas 

se tornem agentes de transformação.  

Pensando nisso, os eixos temáticos são adaptados para a realidade de cada 

turma no ambiente em que se inserem. Conforme as orientações da Secretaria de 

Educação do Estado de Santa Catarina no que se refere à educação no cárcere é 

mencionado: 

 
O Programa de Educação em Espaços de Restrição e Privação de 
Liberdade é desenvolvido por intermédio dos CEJAs, atende aos jovens e 
adultos internos de estabelecimentos prisionais do estado de Santa Catarina 
e tem como objetivo a oferta de Educação Básica na perspectiva do direito à 
educação com base na LDB 9.394/1996 e conforme estabelece a Resolução 
Nº 3 do CNE/2010 e a Resolução nº 110 do CEE/2012 (SED, 2017, [n.p.]). 

 

Em torno desses eixos que seguem as orientações curriculares do CNE estão 

organizados os conteúdos e segundo o portal do MEC, a palavra-chave dessa coleção 

é flexibilidade, pois proporciona ao docente decidir o que quer ou não ensinar, em qual 

ordem e em qual finalidade, permitindo a ele melhor adequar e elaborar seu 

planejamento ao inserir textos e atividades que lhe auxiliem no processo de ensino – 

aprendizagem.  

  Para o EJA, cinco cadernos são utilizados: Um- Alunas e alunos EJA; Dois- A 

sala de aula como espaço de vivência e aprendizagem; Três- Observação e registro; 

Quatro- Avaliação e planejamento e Cinco- O processo de aprendizagem dos alunos 

e professores. Trabalhando paralelo a disciplina norteadora, há também a disciplina 

complementar CCTT – Ciência, cultura, tecnologia e trabalho que complementam os 

conteúdos, sendo sua essência voltada para os temas transversais. 

  Assim como esta orientação, está disposto na Resolução Nº 3 do CNE/2010, 

que institui as diretrizes de EJA, todas as questões referentes a idade, certificação, 

total de horas, matrizes curriculares, avaliação e desempenho, infraestrutura, 
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formação docente, norteando o ensino de EJA diferente da Resolução nº 110 do 

CEE/2012 que considera, o direito à aprendizagem a todos os presos em todas as 

modalidades, abrangendo desde a alfabetização, nivelamento, ensino fundamental 1 

e 2 e ensino médio. A mesma Resolução em seu artigo 5º reconhece a abrangência 

da oferta no que se refere ao PPP prisional: 

 

O projeto pedagógico do curso contemplará a forma de atendimento ao jovem 
e adulto de acordo com as especificidades de cada medida e/ou regime 
prisional, considerando as necessidades de inclusão e acessibilidade, bem 
como as peculiaridades de gênero, raça e etnia, credo, idade e condição 
social da população a ser atendida (BRASIL, 2011, s. p.). 

 

É possível perceber que a garantia de direitos no espaço prisional de fato é 

assegurada, mas que tendo em vista que as diretrizes operacionais estão em 

construção, as políticas e práticas educativas na Unidade Prisional ainda estão sem 

uma definição. Assim, este projeto poderá contribuir para a construção destes 

documentos na medida em que ampliará a compreensão das necessidades da 

educação em prisões e oferecerá aos docentes diretrizes que possam vir a subsidiar 

as metodologias e abordagens para as aulas realizadas para este contexto educativo. 

Quanto às fragilidades deixadas pela ausência de uma diretriz do trabalho 

desenvolvido na Unidade Prisional – no que se refere à educação - foi possível 

perceber que uma certa tensão no encaminhamento das ações do trabalho docente 

em relação às especificidades daquele contexto educativo. Mesmo tendo um grande 

avanço quanto à oferta do ensino na unidade prisional estudada nos últimos anos, a 

convivência entre agentes prisionais e docentes do CEJA ainda necessita ser lapidada 

a começar pelo processo de participação. É importante ter clareza de que ambos têm 

responsabilidades a assumir, cada um em seu espaço de participação e 

principalmente não extrapolando os limites de atribuições do outro. 

Podemos citar, a exemplo disso, a questão da carga horária onde de um lado 

o agente afirma que o docente solicita ser retirado de sala com 15 minutos de 

antecedência e de outro o docente que cumpre a ordem quando as portas se abrem. 

Foi possível perceber quando acompanhado as aulas, que tanto docente quanto 

presos, respeitam a presença dos agentes responsáveis pelo plantão, colaborando 

com as dinâmicas propostas por eles na instituição sendo vista as relações de poder, 

que são múltiplas, colocando ambos no processo de prisionização. (Adaptação de 

Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017).  
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Para este poder disciplinar presente Seidel (2017) afirma: 

 

Enquanto o os mecanismos disciplinares estatais, institucionais, 
formais são teoricamente justos e igualitários, temos uma espécie de 
poder interno, hierarquia interna, estabelecida entre os presos, que 
muitas vezes chega a competir com a Administração formal, que 
transpassa todas as relações, tomando formas diversas e formando 
uma rede de mecanismos disciplinares, da qual todos participam e de 
alguma forma, sujeitam-se e são sujeitados (SEIDEL, 2017, p. 47). 

 

É possível notar que na unidade prisional, docentes e agentes mesmo que de 

forma discrepante e em distintas dimensões evidenciam a perspectiva do resgate de 

direitos do preso sendo pela educação ou pelo respeito ao próximo, mesmo 

considerando as diferentes funções dentro da instituição (Adaptação de Notas do 

Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017).  

A despeito da convivência entre agente e docente, há que se considerar as 

especificidades contidas no termo de compromisso14 que anualmente se firma entre a 

penitenciária e o CEJA. Esse termo contém eixos e tópicos organizadores com a 

finalidade de apoiar, criar oportunidades, cumprir regras e viabilizar em conjunto o 

desenvolvimento de práticas que promovam a parceria unidade prisional e CEJA. 

Mesmo que se apresentem dados semelhantes sobre as dificuldades dos docentes 

da unidade prisional e trabalho do docente nos espaços educativos formais, ambos 

possuem responsabilidades específicas.  

Mesmo assim é possível dizer que todos os envolvidos no contexto contribuem 

para o fortalecimento da inserção da educação nas prisões, sendo visto que nos 

últimos encontros de formações continuada para educação no sistema carcerário, 

uma das mais recorrentes interações é o aumento de oportunidade no estudo, pois 

vemos na educação a única forma de mudança para extirpar a alta taxa de 

reincidência nos presídios brasileiros15. Para o mesmo propósito: contribuir por meio 

de ações educativas para o resgate da dignidade humana, sendo aqui necessário a 

compreensão de que a educação não é a válvula de escape do sistema prisional, uma 

vez que os desafios da educação não se localizam apenas remetidos a este processo. 

                                            
14 Documento elaborado e alterado anualmente por representantes da unidade prisional e 
representantes do CEJA, que firma o acordo da oferta do ensino na prisão. Esse documento também 
é apresentado em reunião de início de semestre com os docentes onde após terem conhecimento do 
que é proposto, direção do CEJA, docente e Direção da penitenciária assinam a concordata e 
posteriormente é fornecido cópia ao docente. 
15 “A taxa de reincidência no Brasil é de 70%, como afirmou recentemente o então presidente do CNJ 
e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cezar Peluso”. 
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Passamos a entender que a escola vista no contexto geral também produz dentro do 

seu interior um espaço isolado, onde tudo é voltado para a hierarquia e para a 

disciplina. Isolado porque está diariamente entre quatro paredes, hierarquizado 

porque deve respeitar os seus superiores mesmo que não tenha como retorno a 

mesma proporção. E disciplinado porque é modelado semelhantemente a um ser 

passivo e fragmentado. 

Diante disso, a escola passando a ser vista como passiva, nos permite 

compreender a alienação, uma vez que ao produzir algo você é automaticamente 

desvinculado do processo. Mosé (2013) reitera que a escola é como a prisão, o 

currículo é semelhante a grade curricular e a disciplina é a prova aplicada. 

Completando com o pensamento de que as escolas são salas isoladas, possuem 

pátios vigiados, são locais que possuem pouco arejamento, pouca participação e 

pouco relacionamento. Sendo assim, na escola há segmentação do saber. 

O ensino da unidade prisional se assemelha nesse quesito a explicação de 

Mosé (2013), essa passividade do aprender parado, sentado e sem interação é 

próprio do alienado que se forma com incapacidades de intervenção na sociedade, 

sendo impossível pensar o todo com uma educação fragmentada. Para ela, a escola 

desprepara.  

Tecendo uma reflexão sobre a escola dentro da prisão ou fora dela, o papel é 

a valorização e a promoção do desenvolvimento humano.  Sendo ela geradora de 

debates, nesse paradoxo entre a educação e os valores institucionais é que vemos 

que a escola na prisão, assim como além-muro, tenta suprir e prepara-los para o 

exercício da cidadania. 

 

A escola nos presídios tem uma enorme responsabilidade na formação de 
indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, 
no fortalecimento da autoestima desses sujeitos, assim como na consciência 
de seus deveres e direitos, criando oportunidades para seu reingresso na 
sociedade (JULIÃO, 2007, p.47). 

 

Lamentavelmente a teoria se sobrepõe a prática, pois a prisão subjuga o preso 

ao desadaptá-lo da vida livre, onde se torna inviável o seu direito de ir e vir, mas a 

constituição vem lhe assegurar que o conhecimento pode ser libertador. 

Bem como para Jorge; Lelis (2012) que interpela quanto a esta opinião dizendo 

que: 

O aluno deveria ser estimulado a descobrir-se como diferente e estrangeiro, 
como somos todos, para poder ver e compreender o quanto ele não é o todo 
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e o quanto ainda desconhece a sociedade que se propõe a decifrar e 
compreender, o quanto o seu senso comum é limitado e limitante (JORGE; 
LELIS, 2012, p. 230). 

 

Compreender a diversidade que nos cerca, de certo modo nos permite entender 

que depende única e exclusivamente de nós mesmos querer, ser, poder, ver e 

perceber o que até então não podíamos. Para querer que a educação escolar 

possibilite a mudança seja na unidade prisional ou fora dela, ela necessita reaprender 

a ver, ouvir e pensar, uma vez que ela não está preparando o ser humano para a 

sociedade, sendo assim percebido a carência da imaturidade social. 

 

1.6  A ESCOLA EM UM CONTEXTO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: UMA 

COMPREENSÃO INICIAL 

 

O trabalho com educação em prisões existe por meio da Lei de Execução Penal 

- LEP lei 7210/84, na Constituição Federal – CF de 1988 e na– Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDBEN número 9.394/1996. É este conjunto de leis 

que oferece o suporte necessário para que se constitua a educação nas prisões, no 

entanto o contexto que observamos – na Unidade Prisional de São Cristóvão do Sul -

, não está de acordo com as determinações no que tange à infraestrutura, recursos 

didáticos, apoio pedagógico, salas de aula e materiais escolares (ver Figura 1). 

Desde abril de 2007, foi concebido pelo MEC o Plano de Ações Articuladas – 

PAR 16 que visa melhorar os indicadores educacionais assegurando atendimento 

didático e pedagógico consolidados em quatro dimensões sendo elas: Gestão 

educacional, Formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar; 

Práticas pedagógicas e de avaliação, e Infraestrutura física e recursos pedagógicos, 

requisitos essenciais para a formulação dos planos. No ano de 2008 foi integrado a 

ele a Educação nas Prisões do Estado e Distrito Federal e junto a isto a transferência 

de recursos que abrangem a elaboração e a implementação dos Planos Estaduais de 

Educação nas Prisões; a qualificação das equipes profissionais envolvidas na oferta 

de educação nas prisões e a aquisição de acervos adequados para as bibliotecas dos 

                                            
16 O PAR é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, 
fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que consiste em oferecer aos entes 
federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para 
estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um 
sistema nacional de ensino. Fonte: www.fnde.gov.br 
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estabelecimentos penais (BRASIL, 2014).  

 

                                                           

                                                                         

                                                          Fonte: Disponível em: www.fnde.gov.br. 

 

Como mostra a Figura 22, a modalidade de Educação de jovens e adultos é 

contemplada enquanto modalidade de educação a fim de receber todo o suporte e 

infraestrutura adequados para seu funcionamento, visto que segundo os dados de 

abrangência do PAR, acervo bibliográfico adequado aos presos, linhas de formação 

continuada e capacitação para os envolvidos desse segmento, material didático, 

pedagógico e escolar usados pelos presos e docentes, materiais de consumo e 

esportivo adequado, deveriam ser fatores investidos e destinados aos indicativos que 

viessem a abranger a educação prisional, o que lamentavelmente em muitas unidades 

prisionais estão sendo vistas como funções fragmentadas e há discussões sobre o 

que intermeia e interliga o que se vive no dia a dia da prisão. Espaço físico adequado, 

equipamentos, mobiliários e infraestrutura também são tópicos a serem revistos, uma 

vez que os direitos básicos acontecem em local onde não conseguem ser supridos.  

A educação, no entanto, é considerada como um dos meios de promover a 

integração social e a aquisição de conhecimentos (JULIÃO, 2010) que permitam aos 

presos assegurar um futuro melhor quando retomarem sua vida em sociedade. De 

fato, é através dela que se inicia o processo de transformar e resgatar as atitudes 

sociais a fim de propiciar a mudança de valores. Durante o tempo a observação na 

Unidade Prisional de São Cristóvão do Sul, pôde ser percebido um pouco do 

desenvolvimento dessa reintegração que é pautada em princípios éticos e morais: 

“apesar de ser condicionado aos presos a oportunidade de estudo, nos deparamos 

com a falta de um projeto político voltado a eles que atenda os objetivos do contexto 

Figura 22 - Modalidade Jovens e 

Adultos. 

A inserção da modalidade de 

EJA e sua dimensão no Plano 

de Ações Articuladas. 

 

http://www.fnde.gov.br/
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prisional”. Nesse contexto observo a necessidade da elaboração de um PPP exclusivo 

para a unidade prisional. 

Na Unidade Prisional de São Cristóvão do Sul, o Projeto Político Pedagógico 

está em construção, mas, mesmo assim algumas ações já estão sendo 

desenvolvidas. Durante a realização de uma conversa com a equipe pedagógica da 

Unidade Prisional foi informado que no momento estava sendo feito um “resgate 

histórico da penitenciária. Nesse primeiro momento e que na sequência teriam outras 

solicitações para serem abordadas e encaminhadas que fosse dado início a 

construção do PPP” (Adaptação de Nota de Pesquisa: agosto/setembro de 2017). 

Conforme o documento técnico do Ministério da Educação – Projeto UNESCO 

914 BRZ 1136.7 GSAT 2012/2013 que se refere ao fortalecimento do Sistema 

Educacional Inclusivo II e integra a proposta do PPP com a oferta da educação em 

prisões, a escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 

educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em 

seus alunos (BRASIL, 2014, p.50). 

No CEJA, os docentes, equipe gestora e administrativa reúnem-se 

semestralmente a fim de estudar os materiais recebidos pelo Estado, referentes à 

educação no cárcere, onde após o estudo debate-se coletivamente os assuntos 

abordados e em seguida são elencadas ações que efetivem as intencionalidades 

instauradas nas possíveis maneiras de organização e execução da forma de trabalho. 

As instruções normativas encaminhadas do Estado trazem questões como quantidade 

de alunos, idade exigida para as modalidades, situações de quando os presos e/ou 

seus familiares não conseguem histórico escolar para dar continuidade aos estudos, 

como proceder, realização de mostra a fim de encaminhar relatórios de atividades 

desenvolvidas ao setor responsável pela carcerária na SED, legislação vigente que 

ampara o ensino em unidades prisionais, ensino não formal como o projeto de remição 

pela leitura que abrange além da língua portuguesa as demais disciplinas de áreas a 

fins, lei do ACT, descrições inerentes ao cargo de docente, regras de segurança, o 

que pode ou não ser levado de material didático na unidade prisional, a questão de 

não se criar vínculos com o preso, de não prestar favores, informação sobre a 

metodologia utilizada, do preenchimento diário da frequência devido a remição, do 

protocolo ao ser seguido para adentrar a unidade prisional – confecção da carteira de 
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identificação docente17, entre outros.  Na unidade prisional, as responsáveis pelo setor 

de ensino têm contato direto com o CEJA para em parceria solucionar as questões 

que surgem, estas também participam dos estudos e formação continuada 

anualmente.  

Para a construção formal de um documento que abranja os objetivos de modo 

a atender as problemáticas vivenciadas no sistema prisional, são necessários 

parâmetros que ampliem a discussão do tema e possibilitem subsídios na construção 

de propostas de intervenção: 

 

Levando-se em consideração que o cárcere tem como objetivo central a 
reinserção social do apenado, deverá estar estruturado de forma que 
possibilite, a qualquer custo, garantir os direitos fundamentais do interno 
(integridade física, psicológica e moral), viabilizando a sua permanência de 
forma digna e capacitando-o para o convívio social e para o seu 
desenvolvimento pessoal e social (JULIÃO, 2010, p.4). 

 

Sendo vista a educação dentro da prisão como capaz de libertar e transformar, 

na medida em que esta se integra ao seu contexto, causando impacto em sua 

formação, Onofre (2008) contribui para a discussão quanto à importância da 

escolarização dizendo: 

 

O princípio fundamental da educação escolar, que é por essência 
transformador, aponta o tempo-espaço da escola como possibilidade 
enquanto a cultura prisional, caracterizada pela repressão, pela ordem e 
disciplina, visando adaptar o indivíduo ao cárcere, aponta para um tempo 
espaço que determina mecanicamente as ações dos indivíduos (ONOFRE, 
2008, p.1). 

 

A exemplo disso é possível refletir sobre os programas ofertados nas unidades 

prisionais e pensar no contexto que relaciona passado, presente e futuro que apontam 

o novo ciclo, o renovar das expectativas de vida e seu resgate social. Nesta 

perspectiva Santa Catarina que é uma das vinte unidades de federação a receber 

recursos para elaboração do PAR18 – Plano de Ações Articuladas com a finalidade de 

avaliar e implementar as políticas de melhoria da qualidade da educação, abrange 

                                            
17 A carteirinha é a mesma utilizada por todos os servidores da unidade prisional, sendo o documento 
de uso obrigatório dos docentes, compete a eles levar a relação de documentos para a confecção e 
apresentá-la ao entrar nas unidades todos os dias letivos. 
18 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), apresentado pelo MEC como sendo um programa 
estratégico instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, envolvendo a decisão política, a ação 
técnica e o atendimento a demanda educacional que visa a melhoria dos indicadores educacionais, 
possui 28 diretrizes em metas a serem efetivadas. Somente a partir da adesão ao Plano de Metas é 
que estados, municípios e Distrito Federal elaboram seus respectivos Planos de Ações Articulas – PAR. 
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desde o ano de 2008 a educação nas prisões. A partir da adesão ao Plano de Metas 

se disponibilizam três ações para transferência de recursos, sendo elas: Elaborar e 

implementar Planos Estaduais de Educação nas prisões; qualificar as equipes 

profissionais envolvidas na oferta de educação nas Prisões e adquirir acervos 

adequados para as bibliotecas dos estabelecimentos penais. 

É de extrema relevância que se conheça o transcurso da oferta da educação 

no sistema penitenciário uma vez que esta prevê financiamento público, distribuição 

de material didático, acervo literário e formação docente, o que a princípio pode-se 

dizer ser um dos maiores dilemas educacionais.  

Outra diretriz do plano é a promoção da reintegração social por meio da 

educação, tentativa está de construir no espaço escolar caminhos preeminentes na 

promoção de reflexão, análise e diálogos, enfim, fortalecer a integração de todos no 

contexto prisional primando pela eficiente ideia de reintegrar o preso à sociedade, por 

meio da educação no cárcere (UNESCO, 2006). 

Ao articular a proposta do PAR e a experiência vivenciada na Unidade de 

Privação de Liberdade, evidencia-se o avanço quanto ao desenvolvimento de ações 

compartilhadas e seus resultados positivos.  

 

Desde o primeiro dia da observação dos processos educativos desenvolvidos 
na Unidade Prisional, apareceu nas falas dos docentes e da equipe gestora 
que eles estão ali para ser professor e ensinar; que agentes estão ali para 
garantir a segurança de todos, que o preso seja tratado como gente, que os 
professores planejem suas aulas gostosas, prazerosas, onde todos eles 
tenham gosto de frequentar e participar (Adaptação de Nota de Pesquisa: 
agosto/setembro de 2017). 
 

É possível aqui estabelecer uma relação com as ideias de Candau (2005, p.13) 

de que um dos desafios do momento “é ampliar, reconhecer e favorecer distintos 

lócus, ecossistemas educativos, diferentes espaços de produção da informação e do 

conhecimento, de criação e reconhecimento de identidades, práticas culturais e 

sociais”. É certo que potencializar a formação não é tarefa fácil, pois há muitos fatores 

que vão muito além da docência quanto ao impedimento de tal feito, a exemplo disso 

está a falta de políticas que contribuam para a promoção da dignidade humana:  

 

O Brasil já ultrapassou a etapa que discute o direito à educação na política 
de restrição e privação de liberdade. Está agora no estágio em que deve 
analisar as suas práticas e experiências, procurando instituir programas, 
consolidar e avaliar propostas e políticas. Precisamos buscar possíveis e 
novos caminhos para o plano institucional que abriga jovens, homens e 
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mulheres em situação de privação de liberdade em prol da implementação de 
políticas públicas voltadas para a oferta educacional de qualidade nos 
Sistemas Socioeducativo e Penitenciário (JULIÃO, 2013, p. 17). 

 

Implantar a docência mediante sua plenitude conhecendo assim a forma de 

atuação docente no sistema penitenciário também é de extrema relevância, de modo 

a contribuir nas deficitárias condições de trabalho ao reconsiderar as políticas de 

formação direcionada dos educadores, ao analisar a promoção da educação pela 

remição, ao avaliar as expectativas dos presos de como se dá a educação no cárcere. 

A exemplo disso a UNESCO (2006) interpela: 

 

É complexo fazer um retrato geral da educação em prisões no mundo. De 
certa forma, pode-se falar dos sistemas educativos nos diversos países, 
porém, muitas vezes, os sistemas não esclarecem o que acontece nas 
prisões. Por isso, é necessário conhecer os diferentes contextos em que se 
desenvolvem tais práticas educativas, ou seja, dispor de uma perspectiva 
geral que nos ajude a entender as políticas e sua incidência nos internos. Por 
isso, é preciso observar os contextos que dão origem às práticas educativas, 
a fim de evitar generalizações artificiais (UNESCO, 2006, p.54). 
 

  Á educação apresenta ainda grande dificuldade na concretização de suas 

ações devido à resistência imposta pelo próprio sistema, isso acaba muitas vezes 

dificultando às práticas dos docentes, que acabam sendo impedidos em seus 

planejamentos de aula, onde ele acaba tendo que sempre recorrer a estratégias que 

se enquadre as regras da instituição. Mesmo com tantos malabarismos os resultados 

tendem a aparecer de forma a serem vistas positivamente no contexto da prisão.  

 

 



2 A EDUCAÇÃO NO CÁRCERE  

 

Este capítulo discorre sobre informações relevantes com base de dados do 

DEPEN (Departamento Penitenciário nacional) no que se refere a crescente 

população demográfica prisional, dando ênfase ao perfil dos presos das duas 

unidades atendidas na penitenciária de São Cristóvão do Sul. Disserta como são 

contempladas as promoções de garantia de direito através da educação bem como 

sua remição por meio deste, com vistas ao atender o desenvolvimento por meio do 

fomento a reintegração do preso. 

Enfatiza também a minha vivência como pesquisadora que constitui a 

importância da educação na prisão, as oportunidades concedidas ao preso 

possibilitando sua reinserção no convívio social e também a invisibilidade política, 

refletindo a partir dos materiais produzidos na pesquisa de campo articulando-os com 

a produção teórica sobre o tema da educação em prisão. 

 

2.1  VALORIZAÇÃO HUMANA ENQUANTO PRIORIDADE SOCIAL 

 

Partindo da premissa de que o espaço prisional possui um contexto educativo 

passível de contribuição no tocante à ressocialização do preso, é que durante os 

meses de agosto e setembro do ano de dois mil e dezessete acompanhou-se as aulas 

ofertadas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA dos docentes que 

atuam na Unidade de Privação de Liberdade da região de Curitibanos situada na 

cidade de São Cristóvão do Sul, para ser tomada como referência de objeto de análise 

real de estudo e assim compreendida as dinâmicas de educação no cárcere.  

Para compreender este contexto educativo é necessário entender o 

crescimento alarmante de presos onde segundo dados do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias – DEPEN (2017), o Brasil é o quarto país que contém 

maior número populacional prisional, estando atrás dos EUA com 2.228.424, China 

com 1.657.812 e Rússia com 673.818 em seguida o Brasil com 711.463 encarcerados. 

O gráfico abaixo mostra a evolução dos presos com base nos anos de 1990 a 2016, 

sendo 2016 o último relatório de levantamento de dados aferido. 
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Gráfico 1 - População demográfica prisional 

 

 Fonte: Ministério da Justiça. A partir de 2005, dados do INFOPEN (2016). 

  

Essa crescente população demográfica prisional, aqui entendida como excluída 

socialmente, em algum momento esteve inserida em situações sociais diversas como 

família, amigos, escola e trabalho construindo um perfil próprio tanto de identidade 

quanto de pertencimento a um espaço social e familiar e que em algum momento 

apresentou distorções de valores. Compreender isso é pensar na especificidade do 

perfil etário e socioeconômico dos presos, sendo assim é possível notar que a faixa 

etária populacional brasileira se divide em: 

 

Gráfico 2- Faixa etária das pessoas privadas de liberdade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infopen, (2014) 

 

É possível observar que a maior parte da população prisional, 31% é composta 

por jovens de 18 a 24 anos sendo essa faixa etária denominada como idade da 

população universitária, ou seja, estes 31% da população deveria estar nos bancos 

da universidade. Mas, eles estão presos. Esse índice mostra nitidamente o insucesso 

do sistema e a necessidade emergencial de estratégias e alternativas voltadas a esse 
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público específico, o que traduz o reflexo da marginalização histórica que aponta a 

falta de políticas públicas inclusivas na área da educação, da saúde e da assistência 

social. 

Somos o quarto país com a maior população prisional, dessa forma, podemos 

considerar que vários fatores favorecem esse índice como a baixa escolaridade, a 

falta de perspectiva de um futuro promissor, fatores socioculturais e financeiros, 

drogadição, estrutura familiar e a valorização do ter ao invés do ser, contribuem e 

potencializam as vulnerabilidades tornando as problemáticas excludentes. 

Para o quesito raça, cor ou etnia, destaca-se conforme dado abaixo o maior 

percentual para pessoas negras sendo que a cada de cada três presos, dois são 

negros em um total de 64% no sistema prisional. Dizer que 50% de uma população 

está aprisionada quer dizer que somos um país com um extremo processo de 

exclusão social e ter 51% da população negra de um país cuja negritude é a maior do 

mundo fora do continente africano, mostra o quanto nosso país é racista. 

 

Gráfico 3- Sistema Prisional X População Brasileira 

 

 

Fonte: Infopen, (2014). 
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Gráfico 4- Estado Civil da população prisional brasileira 

 

Fonte: Infopen, (2014). 

 

A maior parte da população prisional é de 57% para solteiros, onde se explica 

de acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que 34,8% da 

população brasileira é composta por jovens onde aqui se pode explicar inclusive a alta 

proporção de solteiros. 

Para os dados escolares também é possível observar: 

 

Gráfico 5- Escolaridade da população prisional 

 

Fonte: Infopen, (2014). 

 

No gráfico acima é possível perceber que mais da metade da população 

prisional brasileira possui grau de escolaridade visivelmente baixo, sendo que, 53% 

possui ensino fundamental incompleto. No Brasil a população que vive no cárcere é 

composta por jovens com idade entre 18 e 24 anos, solteiros, sem filhos, negros, com 

baixa escolaridade, participantes da cultura de violência, sem projetos de vida e sem 

acompanhamento familiar, desprovidos de valores morais e desempregados, o que 

sintetiza que a proporção de presos é muito expressiva, sendo que no contexto desta 
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pesquisa podemos traçar este mesmo perfil para os presos da unidade prisional de 

São Cristóvão do Sul. 

No Brasil existem ao todo 1424 unidades prisionais sendo quatro destas 

federais e as demais estaduais onde é esperado que todas assegurem os direitos aos 

presos, como saúde, educação e trabalho. Lamentavelmente poucas instalações se 

adaptam numa estimativa de 22% para saúde, 40% educação e 17% trabalho. É 

evidente que nas unidades prisionais do país esse direito não é garantido devido a 

superlotação e a falta de um sistema eficaz. 

Os princípios da lei é garantir o seu efetivo cumprimento proporcionando 

condições para a integração do preso, porém, faltam instrumentos para efetivar e 

colocar em prática o que essa lei determina. Há carência do Estado, da sociedade e 

das políticas públicas. De acordo com Adeildo Nunes (2012): 

 

Faz-se necessária uma ação enérgica do Ministério Público, Defensoria 
Pública, detentoras da legitimidade ativa para a propositura da ação civil 
pública, o único remédio jurídico capaz de obrigar o Estado a fazer ou a deixar 
de fazer alguma coisa, mediante uma decisão judicial, que desobedecida 
gera um conjunto de situações desconfortantes para a classe política 
(NUNES, 2012, p.07). 
 

Esta consideração é importante uma vez que é entendida como exclusão social 

a desigualdade de divisões estabelecidas por meio de um sistema de classes, uma 

vez que impede ou dificulta os direitos de cidadania e o acesso às oportunidades 

sociais a todos sem predileções. 

Em Santa Catarina, a população carcerária em 201419 era de 16.366 sendo sua 

capacidade de vagas de 11.589 tendo um déficit de 4.777, - é preciso afirmar aqui a 

superlotação existente na unidade. Conhecer os números que versam e compõem o 

sistema prisional é um dado significativo a fim de justificar a importância da oferta da 

educação na prisão como uma forma de fortalecer preceitos éticos morais.  

Na penitenciária da região de Curitibanos situada na cidade de São Cristóvão 

do Sul, em suas unidades I e II são oferecidas condições de acesso à aprendizagem, 

a educação ao trabalho e também ao aperfeiçoamento profissional, tudo isso é 

pensado para que a logo prazo esse reeducando venha a ser inserido na sociedade 

não da mesma forma que entrou mais, capacitado para o mercado de trabalho. 

Há que se destacar que a educação nas prisões por sua vez vem conquistando 

                                            
19 Último relatório de dados publicados pelo INFOPEN – Sistema de informações estatísticas do sistema 
penitenciário brasileiro. 
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um espaço singular em benefício das orientações preventivas, que valorizam e prima 

pela proposta de ressocialização ficando a cargo da escola e de sua modalidade 

diferenciada em EJA o processo de escolarização sendo o mais indicado para o 

ambiente penitenciário.  

Na unidade I da penitenciária que conta com o total de 832 presos e destes 412 

estudam, é seguido as orientações da LEP 7210/84 com base em seu Art.126 da 

referida lei, “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 

poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do temo de execução da pena”20, onde 

o preso pode remir por trabalho quando participa de atividades externas ou serviço 

realizado nas oficinas, nas pequenas fábricas e por estudo sendo ofertado ao preso 

nos três períodos em todas as modalidades de ensino, o ensino é ofertado no período 

noturno, pois todos os alunos trabalham, já o trabalho é ofertado durante o dia 

possibilitando remir nas atividades paralelas, sendo que desde o ano de 2016 todos 

os encarcerados estudam e trabalham concomitantemente. 

 Diferente da unidade II onde o grau de complexidade é levado em conta que 

dos 693 presos, somente 319 participam das aulas e 110 do trabalho, pode ser 

observado que a unidade de privação estudada preocupa-se em permitir e viabilizar o 

processo de ressocialização bem como, a readaptação social do preso. Mesmo sendo 

uma unidade nova vem semestralmente ofertando condições para que a educação 

cresça nesse espaço, nossa maior limitação não é o grau de periculosidade e sim 

espaço que precisa ser construído, pois o número de sala de aulas é menor em 

comparação com a Unidade I.  

A prática desenvolvida na unidade de privação de liberdade pesquisada, 

mesmo fazendo parte dos índices do estado de Santa Catarina almeja cada vez mais 

baixar os números de reincidência, e para que isso aconteça ao longo dos últimos 

anos vem propondo mudanças. Para quem está de fora não observa com grande 

nitidez, pois já comemoramos cada excelente resultado, altas taxas de aprovações 

pelo ENCCEJA, no Enem, a chegada da universidade muitos saindo com diplomas de 

cursos técnicos, tudo pensado para melhoria e aprimoramento desse ser, para quando 

ele voltar ao mercado de trabalho ser uma mão de obra qualificada. Dentro do Estado 

de Santa Catarina a Unidade Prisional com maior número de presos estudando e 

laborando é na Unidade de São Cristóvão do Sul.  

                                            
20 BRASIL. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm.  Acesso em: 13 mai. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
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2.2  A EDUCAÇÃO COMO UMA PRÁTICA DE REMIÇÃO . 

 

Mesmo com a promoção da garantia de direitos aos encarcerados sendo 

assegurada pela Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/84 - integrada com a política 

nacional de educação - Lei 9394/96 e Lei nº 10.172/2001 -  e promovendo assim sua 

disposição constitucional, é necessário a educação dentro da prisão ser 

compreendida como parte integrante da rotina do preso, uma vez que ressalta a 

importância da socialização oferecendo a integração dos presos imperando na 

aprendizagem construída, o situando como responsável pela busca de transformação.  

No fim do século XVIII e início do século XIX que o cessar da punição pública 

foi aos poucos sendo abolida e modificada, não mais sendo considerado o suplício de 

exposição do condenado onde na execução pública carrasco e condenado eram 

vistos como parte integrante de um cenário teatral. Abolida por completo em 1848 por 

ser vista como fomento à selvajaria passa então a seguir regras. Foucault (1987) nos 

incita a refletir sobre a mudança quanto ao punir: 

 

Não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que 
não é o corpo propriamente. Dir-se-á: a prisão, a reclusão, os trabalhos 
forçados, a servidão de forçados, a interdição de domicílio, a deportação — 
que parte tão importante tiveram nos sistemas penais modernos — são penas 
“físicas”: com exceção da multa, se referem diretamente ao corpo. Mas a 
relação castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos suplícios. O corpo 
encontrasse aí em posição de instrumento ou de intermediário; qualquer 
intervenção sobre ele pelo enclausuramento, pelo trabalho obrigatório visa 
privar o indivíduo de sua liberdade considerada ao mesmo tempo como um 
direito e como um bem (FOUCAULT, 1987, p.15). 

 

É passível de identificarmos a alternância do corpo exposto, marcado e 

anteriormente visto como exibição, para agora estar evidente que tem seu 

encarceramento a punição em si e o próprio fato de ser punido. O corpo deixa de 

receber castigos, mas seu corpo passa a ficar sobre guarda, sem o direito de ir e vir, 

vale ressaltar que na prisão o único direito tirado do preso é o de ir e vir, pois, os 

demais direitos são assegurados pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2016, 

p. 11), em seu artigo 1º, inciso III:   

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I- A soberania; 
II- A cidadania; 
III- A dignidade da pessoa humana; 
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IV- Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V- O pluralismo político. 
 

 Deste mesmo modo a Constituição Federal de 1988 apresenta em seu artigo 

205 (BRASIL, 2016, p.123), a conquista de espaço singular em detrimento as ações 

preventivas: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 

No final do século XVIII e início do século XIX que surgem as primeiras 

intenções de prisão onde o corpo é tido como a perda de um bem ou de direito, mas 

com o transcorrer do tempo foi entendido que esse tempo poderia ser usado para 

lapidar, para compreender e para se aprimorar. Por isso que tantas prisões mesmo 

não sendo a realidade e prioridade prisional brasileira, vem buscando formas de 

inserir, educação, trabalho, projetos, participação da sociedade para que o detendo 

entenda que ele faz parte dela, e que a sociedade compreenda que ele retornara. 

Então nosso maior projeto é que ele saia preparado para concorrer de igual para igual 

como todos os cidadãos, e não inferiorizado por ter parado no tempo.   

Nas últimas décadas o tema da educação nas prisões tem sido debatido em 

vários países, inclusive com documentos internacionais21 que organizam o sistema 

penitenciário, conforme consta no guia Regras de Mandela22:  

 

Regras Mínimas para o Tratamento de reclusos que têm sido as regras 
mínimas universalmente reconhecidas para a detenção de presos e que têm 
sido de grande valor e influência, como guia, no desenvolvimento de leis 
correcionais, de políticas e práticas, desde de sua adoção pelo Primeiro 
Congresso sobre Prevenção ao Crime e Tratamento de Infratores, em 1955 
(BRASIL, 2016, p.13). 
 

                                            
21Nos referimos aqui ao conjunto de documentos da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura - UNESCO. 
22 O Guia de Mandela estabelece princípios e regras de organização penitenciária e da prática de 
tratamento dos presos. Serve para estruturar os sistemas penais tendo como base documentos como 
o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, entre outros, considerando situações específicas de todos os que se encontram privados 
de sua liberdade. Este guia pode inclusive servir de instrumento a serviço da jurisdição, pois tem 
elencado itens que reafirma os direitos humanos, que ampliam o respeito à dignidade dos presos, a 
garantia ao acesso à saúde, o direito de defesa do preso e a regulamentação da sanção disciplinar. 
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Assegurando assim, que todo sistema prisional se organizasse de modo a 

atender as necessidades dos presos levando em consideração a parte social e 

econômica de cada país. Quanto a educação, tais documentos apontam que é 

necessário ter no mínimo um uma biblioteca e práticas de incentivo de acesso a ela e 

o hábito da leitura.  

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos23 reafirmou a garantia de 

direitos e inclusão ao direito da educação prisional e que os professores desenvolvam 

sua função de forma coerente, onde a educação esteja ligada diretamente ao sistema 

educacional do país bem como, assegurando a continuidade dos estudos e que as 

penitenciárias busquem atendimento quanto as necessidades da pessoa privada de 

liberdade, sendo esta constante na Resolução 45/122, a qual preconiza que a 

educação: “[...] pode contribuir para o melhoramento das condições que dão lugar ao 

delito e as consequências da delinquência” (UNESCO, 1995, p. 177-178), aprovada 

posteriormente na Resolução 1999/20 estabelecendo e assegurando adequações. 

Partindo da premissa (da lei constitucional de 1988) que a educação é direito 

de todos, bem como a proposta de EJA ser considerada uma modalidade legalmente 

amparada ao atendimento de pessoas que não tiveram acesso na idade certa, é o que 

implica o direito a educação para todos aqueles a que foi inviabilizado o acesso. No 

que tange a educação nas prisões, a Resolução de 1990/20 da Organização das 

Nações Unidas - ONU, atribuídas ao Conselho econômico e social pública: 

 

A educação nas prisões deve ter por objetivo o desenvolvimento integral da 
pessoa, levando-se em conta os antecedentes sociais, econômicos e 
culturais da pessoa presa; Todas as pessoas presas devem ter acesso à 
educação, inclusive programas de alfabetização, educação básica, 
capacitação profissionalizante, atividades criativas, religiosas e culturais, 
educação física e esportes, educação social, educação superior e bibliotecas; 
Sempre que possível, as pessoas presas devem ter permissão para participar 
de programas educacionais fora da prisão; Nos casos em que a educação 
ocorrer dentro do estabelecimento prisional, a comunidade externa deve 
participar o mais ativamente possível (UNESCO, 1995, p. 27). 

 

 Desde então, tais documentos tem sido base dos estudos e elaboração de 

orientações que norteiam a educação dentro do sistema prisional. Podemos observar 

com base no exposto acima, inclusive que a oferta da educação poderá ser 

                                            
23 Conforme Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, que trata sobre o Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, nele se consagra vários dos direitos a pessoa humana e a proteção de tais direitos.  
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apresentada tanto de modo formal,24 quanto não formal com vistas a atender o 

desenvolvimento do preso no incentivo a oferta de cursos profissionalizantes, à 

conclusão de estudos, a projetos de leitura, à valorização das aspirações e projetos 

de vida, à inserção do e ao trabalho, às atividades de interação e reflexão, entre 

outros. Sendo assim, a educação do preso na perspectiva das agências internacionais 

tem o propósito de “[...] capacitá-las em novas áreas e ajudá-las a conservar suas 

habilidades profissionais prévias que são necessárias para a sua futura reintegração 

social” (UNESCO, 1999, p. 403). 

 A junção interministerial25 em parceria com a UNESCO, desenvolveu o projeto: 

Educando para a Liberdade no ano de 2005 e 2006. Um projeto financiado com 

recursos do governo japonês sendo no Brasil administrados pela UNESCO e que tem 

como objetivo concretizar ações para a integração social do preso, propondo a ele a 

inclusão da leitura em seus hábitos como forma de promover a reinserção 

sociocultural.  

 

Os problemas na área da educação são complexos e não existem respostas 
imediatas ou soluções rápidas para eles, o que justifica a necessidade de 
estudos, reflexões e especialmente a formulação de projetos sociais e 
educacionais voltados para os excluídos, os marginais, os insatisfeitos, os 
não-clientes, a maioria perdedora (ONOFRE,2007, p.11). 

    

Compreendendo a educação como o único processo capaz de transformar o 

potencial das pessoas em competências, capacidade e habilidades o educar  se torna 

um ato de criar espaços para que o educando, situado organicamente no mundo, 

empreenda a construção do seu ser em termos individuais e sociais, o espaço 

carcerário (de privação de liberdade), com todas as suas idiossincrasias, se torna  um 

espaço educativo um ambiente de aprimoramento.  

 

2.3  AS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL DE SÃO 

CRISTÓVÃO DO SUL. 

 

Na penitenciária de São Cristóvão do Sul, após onze anos de elaboração dessa 

                                            
24 Segundo o MEC: Educação formal é aquela que se efetiva nos sistemas tradicionais de ensino e a 
não formal corresponde a educação que se oferece fora dos sistemas, podendo ocorrer por tempo 
ilimitado. 
25 Referimo-nos aqui a articulação entre o Ministério da Educação e Ministério da Justiça que juntos 
formalizaram um protocolo de intenções no ano de 2005, representando um avanço governamental no 
intuito de conceber estratégias de oferta de EJA nas Unidades de privação de liberdade. 
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ação é que os presos foram contemplados com a oferta desse projeto. Para sabermos 

como acontece a dinâmica de oferta do referido projeto, foi entrevistado uma das 

docentes responsáveis pela realização do projeto de remição pela leitura e 

desenvolvimento de uma das duas unidades da penitenciária. A docente que 

acompanha o projeto desde o início ficou sabendo da existência da oferta por meio do 

site da Secretaria de Estado da Educação no momento em que consultou sobre as 

vagas existentes em sua habilitação. A professora conta que: 

 

Ao chegar na gerência de educação para preencher a vaga, foi encaminhada 
ao CEJA que é o responsável pelo vínculo empregatício e que passou por 
três momentos conforme o protocolo definido para este tipo de contratação: 
primeiro foi realizado uma conferência de documentos e implantação no 
sistema de pagamento; depois foi feito um preenchimento do sistema online 
e importância de constar os alunos nas turmas para solicitação de pedido de 
remição; e por fim foi conversado sobre noções de ética profissional, perfil 
docente e combinados constantes no termo de compromisso docente firmado 
com diretores da penitenciária e do CEJA. Porém ao chegar à unidade do 
CEJA e na Unidade Prisional (Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017).  

 

De acordo com as informações fornecidas pela Unidade Prisional, inicialmente 

por não ter conhecimento sobre o projeto e nem possuir espaço físico para seu 

desenvolvimento com a carga horária de 40h semanais não havia respaldo para 

realização da proposta. No entanto, se propôs a adequação de um ambiente e adquirir 

as literaturas para que o trabalho acontecesse. Como a proposta do projeto era o início 

imediato a docente auxiliou junto à equipe na elaboração das estratégias internas de 

funcionamento e execução de acordo com o documento elaborado pela UNESCO 

(2006)26 Educando para a Liberdade. 

 

 A leitura desempenha um papel estratégico no desenvolvimento cognitivo 
dos cidadãos do terceiro milénio, já que coadjuva múltiplas funções 
intelectuais, desenvolvendo e fortalecendo as suas capacidades semânticas, 
de expressão, de comunicação, afetivas, de compreensão, de síntese, de 
recreação e de sensibilização. Portanto, a leitura é reconhecida como uma 
capacidade imprescindível e estratégica de desenvolvimento, que permite a 
todos os cidadãos compreender e usar a informação escrita e impressa, para 
aceder, construir e reconstruir o conhecimento, aumentar o seu potencial 
pessoal e participar ativamente na sociedade (Unesco, 2004, p.14). 

 

                                            
26 Trata-se do documento intitulado: “Educando para a Liberdade: Trajetórias, debates e proposições 

de um projeto para a educação nas prisões brasileiras” que é resultado da compilação das experiências 
do projeto Educando para a Liberdade executado ao longo dos anos de 2005 e 2006 a partir de parceria 
entre os ministérios da Educação, da Justiça e a Representação da UNESCO no Brasil, com patrocínio 
do governo do Japão. 
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A inserção da docente na Unidade e sua articulação com o projeto foi sendo 

feita a partir de capacitações para professores juntamente com representantes do 

CEJA e equipe da unidade prisional visando a integração de todos os setores. Sempre 

pensando em uma oferta de qualidade ao recluso, pois a partir da leitura ele teria 

acesso a uma nova visão de mundo. Além disso, a leitura é uma ferramenta que 

permite desenvolver o sistema linguístico e comunicativo do indivíduo, 

proporcionando-lhe o acesso à sociedade instruída, por isso mesmo, viabiliza a 

participação do homem na construção e na transformação da sociedade (ROSING, 

2003, p.37). Pensando num todo a e em tudo o que envolve esse contato com a leitura 

capacitação da professora e das equipes de trabalho envolvida que o trabalho teve 

início, pois era uma necessidade esse aprimoramento.  

 

No começo haviam cento e vinte presos, sessenta para cada unidade num 
contrato de 20h por período, foi confirmado que a solicitação da implantação 
do projeto havia partido de um pedido da unidade II, por terem visto um 
semelhante com o mesmo objetivo chamado Mentes Livres da cidade de 
Itajaí onde há algum tempo já é implantado e serve como proposta educativa 
com a finalidade de remir. O projeto consiste em uma entrega de livros por 
ambientes, onde os encarcerados têm de vinte e dois a trinta dias para ler e 
agendar a avaliação. Tendo a coesão e coerência como indispensáveis 
instrumentos avaliativos uma vez que permitem domínio da escrita e 
compreensão dos presos. Além da correção da professora mais outras duas 
pessoas da unidade prisional são responsáveis pela leitura e parecer: a 
Assistente Social e a Psicóloga que analisam cada uma em sua área a 
necessidade de acompanhamento dos participantes por meio da escrita. 
Somente depois disso é encaminhado ao fórum para leitura e verificação do 
juiz onde este determina com seu veredito se terá ou não direito aos quatro 
dias remidos (Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 
agosto/setembro de 2017). 

 

As práticas de remição de pena pelo estudo são constantes na LEP 7210 de 

11/06/1984 e alterada pela lei 12.433 de 29/06/2011. “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, [n.p.]). A proposta de realização da 

leitura é mais uma das possibilidades de reinserção social dos apenados. A contagem 

do tempo compreende “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, 2011, [n.p.]).  Esta deve ser compreendida e classificada como 

atividade complementar, o estudo como política de oferta e o trabalho prisional 

entendido como elemento de formação integrado a educação, tem sua proposta 
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compatível com as atividades educacionais uma vez que visa melhorar as condições 

de retorno do preso a sociedade bem como valorizar sua forma de expressão. “O 

tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no 

caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento 

da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação” 

(BRASIL, 2011, [n.p.]).  

Após ter acompanhado o projeto de leitura e também ouvido relatos da 

professora trago uma observação do alcance do interesse desses  alunos, “[..] alguns 

criaram o hábito pela leitura e geralmente emprestam dois livros sendo um para o 

projeto e outro para satisfação pessoal” (O projeto de leitura: Adaptação de Notas do 

Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). O que nos faz pensar 

que as propostas lançadas aos presos além de serem vistas como possibilidades de 

remir pena podem ser agregadas a sua rotina. Durante o relato da professora é 

possível perceber o olhar que a mesma tem para o projeto e os alunos que dele 

participam:  

 
Na semana que é agendada para a elaboração da resenha, separo os textos 
que posso utilizar como exemplo para pontuar o que precisa ser melhorado” 
(...), “vou detalhando os pontos observados antes da escolha do próximo livro, 
os incentivando e instruindo ao mesmo tempo” (...), “leio algumas resenhas 
para que eles percebam que há falta de pontuação, que não há concordância 
em algumas frases e coerência entre o que escreveram ou deixaram de dizer 
em seus textos”, porque a pontuação final é o que define se ele terá que 
refazer a resenha ou iniciar uma nova leitura. Tento fazer com que eles 
compreendam os pontos positivos e os negativos e que possam utilizar as 
dicas. Me preocupo com o que eles entenderam e produziram pois me sinto 
um pouco como mãe, sendo a pessoa que deu início ao projeto na 
penitenciária (Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 
agosto/setembro de 2017). 

 

O critério para participação do projeto de acordo com a professora é a leitura e 

não a escrita por isso leva em consideração a participação deles durante o tempo em 

que fica com ela. Quando o aluno não atinge a média, parte deles a desistência do 

projeto, pois mesmo que a professora esteja à disposição para o auxílio de questões 

da leitura isto acontece devido o preso estar em processo de alfabetização. Há na 

Unidade de Privação de Liberdade, aproximadamente quatrocentos livros no acervo 

onde os presos escolhem os títulos que mais lhe chamam a atenção dentro dos 

gêneros literários predeterminados pelo juiz da comarca responsável pelo projeto, que 

geralmente restringem-se a ação, aventura, romance e literatura infanto-juvenil. Não 

sendo liberado para este projeto livros espíritas e religiosos mesmo tendo disponível 
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na biblioteca, para empréstimo. A professora do projeto leva até eles os livros dentro 

de um carrinho para a escolha e assim dá início ao trabalho.  

 

Eu vejo que tem diferença nos presos que participam do projeto somente e 
dos demais presos que estudam e trabalham. Os presos que só participam 
do projeto têm uma mente mais fechada e vão em busca de um livro mais 
fino, o que fica visível a preguiça e também a cópia. Tudo depende do 
pavilhão onde estão alocados (Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

 Geralmente a escolha feita pelos presos são livros de ação e aventura como: 

Viagem ao Centro da Terra, Diário de um sobrevivente, As aventuras de Tom Sawyer, 

O diário de uma favelada – Quarto de Despejo, O menino do pijama listrado, O 

caçador de pipas, Extraordinário, O Ateneu, O diário de um mago, Brida, livros de 

literatura brasileira como Dom Casmurro e O triste fim de Policarpo Quaresma também 

são escolhidos para leitura uma vez que levam um pouco das histórias pra vida 

pessoal deles, fazendo um paralelo com a situação atual que estão vivendo. Nos 

títulos indicados para o projeto, também se observa que os presos têm preferência 

pela leitura de obras do mesmo autor quando possível.  Com relação ao empréstimo 

e devolução dos livros, sempre volta um livro ou outro grifado com parei aqui ou com 

rabiscos feitos a lápis. 

 

Os livros quando voltam sempre estão diferentes de quando houve o 
empréstimo, retornam rabiscados, sujos de café ou chimarrão, sem capa e 
desmontados, mas quando questionados, os presos sempre alegam que 
aconteceu durante as revistas que os agentes realizam diariamente que o 
livro acaba sendo danificado. Cada vez que esse tipo de situação acontece, 
a agente responsável pelo projeto conversa com o preso juntamente com a 
professora a fim de explicar a importância do cuidado do material. A 
professora também ao receber os livros confere e se há rabiscos pede ao 
preso que os apague e se passa algum rabisco sem ser apagado ela mesma 
o faz antes de emprestar novamente (Adaptação de Notas do Diário de 
Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

 
O acervo foi sendo adquirido através de autorizações judiciais e por indicações 

das professoras do projeto. Também há participação da Unidade Prisional na 

construção do acervo. 

 

Aqui nessa sala tudo é precário (a professora fala apontando para uma junção 
de fios enrolados), estou até hoje esperando a instalação da internet uma vez 
que precisa do computador com internet para correção sendo imprescindível 
verificar não somente a veracidade da leitura, mas também a questão do 
plágio. Quando pergunto se já houve algum caso de plágio no projeto, a 
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professora responde: “já, já teve sim! Um preso recebeu visita de alguém da 
família que trouxe a pesquisa da internet pronta” daí a importância de 
pesquisar os textos na internet, o que desde 2016 o faz em sua própria casa. 
Como nossa conversa aconteceu no espaço onde fica o acervo bibliográfico, 
a professora aponta para o armário e diz: “aqui ficam os livros nesse armário 
com cadeado, pois como a sala é compartilhada com todos os outros 
professores, muitos livros estavam saindo e não retornando, perdendo o 
controle. É possível ver que além da sala possuir vários livros didáticos de 
diferentes disciplinas o computador é de uso coletivo (Adaptação de Notas 
do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

A fim de prevenir a reincidência, de promover atividades reflexivas e de 

possibilitar a inserção social, promover a interação e passar menos tempo na 

ociosidade é que a formação educacional oferece aos presos das unidades prisionais 

a alternativa da remição pela educação sem danos, oportunizando a participação no 

projeto da remição pela leitura paralelo ao ensino do EJA e também a remição pelo 

trabalho, sendo visto que ambos podem ser conciliáveis, pois não há impedimento 

lícito onde o preso não possa realizar cumulativamente e assim contemplando dias 

remidos em ambas as ofertas.  

Toda e qualquer proposta de atividade educacional complementar ou 

profissionalizante, deve constar no Projeto Político Pedagógico da unidade prisional e 

podendo ser oferecida por instituições parceiras ou conveniadas, pois são vistas como 

positivas no que diz respeito ao amenizar a superlotação dos presídios. 

Outras práticas desenvolvidas na unidade prisional são a execução de 

atividades agrícolas como o cultivo de uvas, hortaliças e apicultura. Pecuária e 

ovinocultura também são vistas como oportunidade de trabalho voltadas para a área 

rural onde as formações acontecem por meio de parceria com o SENAI/SENAR que 

acontece da seguinte maneira: é realizado levantamento de demanda quinze alunos 

por vez, se verifica o que é possível oferecer e trabalhar sendo realizado em dois dias. 

Desta forma é oferecido de 4 a 5 vezes por ano. A parceria com o PRONATEC/SENAI 

ocorre praticamente da mesma forma e é voltada ao curso técnico profissionalizante 

em costura industrial a fim de contemplar os presos que tenham interesse em trabalhar 

nas oficinas. Cursos vinculados ao Instituto Padre Réus também são opções de alguns 

presos que escolhem o curso profissionalizante que mais lhe chama atenção e por 

intermédio da família ou de si mesmo com o valor que ganham trabalhando nas 

oficinas, pagam o próprio curso e recebem apostilas para estudo e envio de atividades.  

Todas estas possibilidades de reinserção na sociedade e de aprendizagem 

possuem vínculo com a remição do preso onde a cada 12 horas de estudo ou de 
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trabalho, é remido 01dia de sua pena, podendo ser concomitante entre uma atividade 

e outra. 

  

2.4  A EDUCAÇÃO EM PRISÕES: REFLEXÕES INICIAIS SOBRE O CONTEXTO 

INVESTIGATIVO. 

 

A escola, seja para crianças, jovens e adultos, inclusive em ambientes de 

privação de liberdade, deve ser concebida como um espaço de encontro e 

socialização ao mundo livre em que o saber é apenas um dos elementos para a sua 

constituição.  

Uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é 

produzir tanta conformidade ou ‘consenso” quanto for capaz, a partir de dentro e por 

meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados 

(MÉSZÁROS, 2005, p.45).” 

Neste sentido, Peres (1999) afirma que: 

 

(…) a escola não pode quedar-se na mera transmissão de conhecimentos 
(processo que se desenvolve, muitas vezes, de uma forma pouco instrutiva, 
limitando-se a um ensino abstrato, mnemónico, verbalista e 
descontextualizado), mas deve assumir o seu papel socializador, educando 
desde e para os direitos humanos, isto é, preparar cidadãos e cidadãs 
conscientes e livres, comprometidos com a reconstrução de uma sociedade 
mais justa e democrática (PERES, 1999, p. 124). 

 

 O papel da educação em todos os sentidos é transformar, educar para 

cidadania num processo continuo e permanente, a função do docente é mostrar o 

caminho, pois após sua saída do sistema espera-se que ele dê continuidade nessa 

trajetória de busca pela aprendizagem, pois enfrentar as normas da sociedade se faz 

presente para todos inclusive para os docentes no momento que adentram o sistema 

prisional para lecionar.  

 

Seguimos aqui em quatro pessoas para o mesmo pavilhão, há um espaço 
próprio para ficar enquanto o agente verifica as galerias que cada um iria 
dando OK para adentrarmos. Um dos agentes nos acompanha até uma das 
portas que dá acesso a sala e durante o trajeto comenta querer realizar outro 
concurso, pois está farto do ambiente caracterizando-o como hostil e terrível. 
Abre-se a porta e os alunos já estão todos ao aguardar pela aula (Adaptação 
de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017).  
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A educação se for entendida de diversas maneiras, vem de certa forma reforçar 

a ideia de que as aprendizagens tanto podem gerar impactos com os quais estejam 

interligados a interiorização de normas e valores, como com os quais nos remetam a 

um mundo peculiar e aceitável, aqueles marcados por condutas que evidencie a 

aceitação de normas coletivas (IRELAND, LUCENA, 2013). Para contextos educativos 

como este a relevância à docência vai muito além das salas de aula, sua importante 

imersão e missão é em outro espaço: o da cela de aula.  

 

A escola no âmbito específico de sua atuação, pode contribuir para a 
realização de ações educativas que visem fomentar/estimular/promover a 
cultura dos direitos humanos mediante o exercício de práticas educativas de 
promoção e fortalecimento dos direitos humanos no espaço escolar, ajudando 
a construir uma rede de apoio para o enfrentamento de todas as formas de 
discriminação e violação dos direitos (BRASIL, 2007, p.32). 

 

Considerando a cela de aula27 um espaço de aprendizagem, capaz de 

transformar a prática educativa um processo ativo e que envolve seus docentes é que 

Silveira, Nader e Dias, (2007) afirmam que:  

 

Compete à escola, local por excelência de sistematização dos conhecimentos 
produzidos pela humanidade, implementar e desenvolver uma pedagogia 
participativa e democrática, fundada na dialogicidade e na historicidade do 
ser humano, que inclua conteúdos, procedimentos, valores, atitudes e 
comportamentos orientados para a compreensão, promoção e defesa dos 
direitos humanos, bem como para a sua reparação em caso de violação 
(SILVEIRA, NADER E DIAS, 2007, p. 2). 

 

Nesse contexto de reparação de direitos violados é que ao adentrarmos nas 

celas de aula das unidades I e II da penitenciária com a finalidade de considerar o 

contexto educativo como possibilidade de construção de sentido para uma essência 

transformadora dentro da prisão. 

 
Quando adentramos esse ambiente tão inesperado por vezes capaz de nos 
instigar diante das dificuldades ali encontradas, este estudo se justifica pela 
necessidade de oferecer a estes docentes a possibilidade de pensar 
diferente, de planejar as aulas com qualidade e visão intramuros os quais 
possibilita a produção de significativos avanços e melhorias na educação no 
contexto das prisões (Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017). 
 

Pode ser observado, num primeiro momento, a cela de aula como um local de 

                                            
27 No texto utilizei a grafia cela de aula, pois é o modo como aparece descrito nos documentos e 
legislações e também pelo estranhamento que tal expressão gera ao pensar as especificidades deste 
contexto educativo. 
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encontro, pois todos os presos já estão aguardando pela chegada dos docentes. Em 

uma cela de aula: 

 

A visão que se tem de dentro para fora é somente metade da cabeça dos 
presos mais altos e o pouco cabelo de muitos. Acredita-se que de dentro do 
espaço da sala onde eles estão, pode-se ver somente uma pouco acima da 
cintura do professor e o quadro branco que está fixado bem mais alto que sua 
altura padrão sendo percebido quando o professor escreve o conteúdo que 
está sendo ministrado. Aqui há uma carteira escolar, uma cadeira e um relógio 
de parede apenas. É possível observar que os presos estão sentados 
enfileirados de forma horizontal de quatro em quatro, sobrando grande parte 
da área em que estão. Olhando mais de perto é visto que não há como ter 
visão sobre o quadro e o professor de outro ângulo. A sala na verdade é a 
área de visita, improvisada para ter aula (A Sala de aula na unidade I: 
Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro 
de 2017. 
 

É possível perceber que o local onde os presos se reúnem para as aulas, 

mesmo sendo um local adaptado, se torna um lugar com essência, aconchegante, um  

momento de leveza no tom de voz usado, o respeito pela valorização de usar o nome 

e não um número de identificação um local onde mesmo com tantas carências, os 

presos têm interesse em participar das aulas. 

  

O espaço é grande, a sala de aula é adaptada pois é usada inclusive como 
sala de visita. O local onde o professor fica é um espaço improvisado, suas 
paredes são de concreto, há uma porta de ferro que dá acesso ao corredor e 
em “L” de um lado ocupando toda a extensão existe uma pia. Sobre a pia 
ficam livros, cadernos e folhas de disciplinas variadas e do outro, meia parede 
é de concreto e o restante que dela sobra é uma enorme grade. O professor 
atende e apoia-se em uma superfície semelhante a uma mureta onde 
deposita seus materiais de uso coletivo. No ambiente haviam cartazes de 
outras disciplinas nas paredes e desenhos estereotipados bem coloridos do 
artista Romero Britto. Havia no mesmo ambiente um banheiro e ao lado de 
fora dele uma pia com um copo plástico azul. A professora e a pesquisadora 
ficaram em um espaço cercado em L (“ele”) por grades onde fica localizado 
também o quadro branco, uma mesa para o docente e três cadeiras, onde 
duas delas são ocupadas pelos livros das diversas disciplinas. Durante a 
troca de ideias da professora com os alunos, há muito barulho das grades e 
portas ou abrindo-se ou fechando-se, distraindo por muitas vezes os presos 
(A Sala de aula na unidade II: Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017). 
 

Enquanto na Unidade I também sendo um ambiente adaptado podemos notar 

tais ações em diferentes lugares do espaço prisional, permitindo uma observação 

mais detalhada:  

 

Em uma das salas da unidade II há carteiras, cadeiras, um banheiro, e uma 
mesinha de criança com quatro cadeirinhas o que é possível perceber ser 
sala de visita. O espaço é um pouco mais aberto que os demais, é notado 
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mais espaços entre muro de concreto que dependendo a posição que 
estamos, vemos a clarão da lua. Na sala há colunas enfileiradas de duas em 
duas localizadas na altura acima de nossos ombros, que facilitam a entrada 
de luz. Esta também é a única entrada e saída de ar. A sala é pequena e para 
deixa-la um pouco maior foi retirado o espaço do sanitário. Ao mesmo tempo 
que parece visivelmente estarmos todos unidos, tem-se o sentimento de 
enclausuramento no cubículo. Aqui há sossego para aprender. Ouve-se 
apenas a professora da sala da frente que fala um pouco mais alto devido 
aos alunos estarem em fase de alfabetização no chamado nivelamento (A 
Sala de aula na unidade I: Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

Os espaços destinados à escolarização são inclusive o lugar de troca, de 

significados e ressignificados, de encontros e de repensar as relações na tentativa de 

paridade social. Essas podem ser observadas na atenção dada aos presos e o 

respeito que há entre ambos, fica nítido pela recepção que fazem aos docentes ao 

cumprimentarem, perguntarem como foi o dia de trabalho, contarem que estudaram 

ou finalizaram tal atividade no barraco28 e mesmo no interesse ao questionar sobre o 

que o professor preparou para a aula do dia. É possível compreender quando o 

professor adquire com seu pagamento o material que o preso não possui para estudo 

e o adapta as aulas, sendo vista a sensibilidade do olhar do professor aos seus alunos. 

O professor percebe que alguns alunos possuem cadernos pequenos e os 

questiona sobre o material, então os alunos relatam que uma professora trouxe para 

que todos possam fazer uso na disciplina dela e acompanhem o conteúdo o que 

permitiria um melhor entendimento sobre a disciplina, pois há possibilidade de revisão 

da matéria trabalhada, ou quando o professor tem a preocupação de trazer para a 

cela materiais para uso coletivo. “Adaptação de Notas do Diário de Campo da 

pesquisadora agosto/setembro de 2017”. 

Mesmo estando evidente no semblante de cada pessoa em situação de 

privação de liberdade a serenidade de estar no espaço designado para aprendizagem 

no modo de portarem-se, a cada trecho do livro ou questão abordada pelos docentes 

era possível observar diante das respostas dos presos o grau de dificuldade ou não 

encontrada por eles para determinados assuntos. 

 

Foi possível perceber a pluralidade de culturas e saberes que cada turma 
possuía, pois exemplificavam as temáticas com base nas diferentes cidades, 
estados e regiões por onde já passaram sendo perceptível que alguns presos 
que ali estão já possuem além da vivência a conclusão dos estudos, pois ao 
serem indagados se utilizam de respostas bem elaboradas e vocabulário 

                                            
28 Na penitenciária, os presos usam o termo barraco quer dizer cela ao se referirem ao ambiente onde 
dormem e ficam seus pertences. 
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além do esperado (Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 
agosto/setembro de 2017). 
 
 

Nas turmas observadas há sempre alunos que se destacam contribuindo com 

perguntas com certa elaboração e coerência com o assunto que está sendo estudado. 

Não raras vezes, os alunos que agora estão em privação de liberdade contam já ter 

assistido programas, terem lido em revistas, bem como terem vivido experiências em 

relação ao assunto estudado, como é possível perceber na fala de um aluno na aula 

de arte: 

 

Como na aula passada havia segundo a professora um aluno se mostrado 
entusiasmado pelas obras da artista Nina Pandolfo, a professora traz para a 
turma informações, curiosidades e imagens contendo as impressões, uma 
vez que o conteúdo estudado faz relação com o interesse da turma. Um aluno 
comenta que era pintor antes de estar ali, e que na cidade de Canela havia 
realizado trabalhos na casa de uma professora de artes e que as obras que 
ela possuía eram lindas. Lamenta as situações passadas e relata que queria 
ter sido um artista, sendo possível observar sua paixão e encantamento pela 
arte (Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 
agosto/setembro de 2017). 

 

É perceptível aqui a relação de cumplicidade na vivência do aluno e no olhar 

da professora que toma um assunto comum com a turma e o relaciona ao seu 

conteúdo atrelando a história da arte e o pigmento natural e ao grafite. A docente ainda 

ao trabalhar a dinâmica29, fala a ele sobre o carvão enquanto recurso. Um aluno se 

manifesta e pergunta se a professora tem conhecimento que o carvão tem gordura, 

óleo próprio e relata ter trabalhado como carvoeiro, a professora responde que sim e 

completa que o carvão distribuído para ser utilizado na atividade não é o mais 

adequado, porém, é de uso similar, considerando posteriormente a riqueza de 

informação do aluno. Ainda no decorrer da fala sobre pigmento, explicando sobre a 

terra enquanto recurso natural detalhando a técnica usada para o material falando ter 

usado um recurso diferenciado ao produzir este que o caso é a cola, outro preso 

comenta sobre a tinta do Prestobarba30, que tirado a lâmina e derretido o cabo deste 

sendo misturado à água pode ser utilizado para fazer tatuagem. Quando indagado 

quanto ao feitio do procedimento, o preso responde não ter feito nenhuma tatuagem 

                                            
29 A professora entrega uma folha sulfite juntamente com pincel, vidros contendo a mistura da terra 
água e cola, pedaços de carvão, solicitando a todos que realizem o desenho. Pede que esse desenho 
seja significativo para eles relacionando com a aula anterior: Arte rupestre e em seguida utilizado o 
material disponibilizado pela professora para finalizar.   
30 Os alunos referem-se aqui a marca específica de um aparelho de barbear. E a utilização do pigmento 
extraído deste objeto é utilizado para fazer inscrições no próprio corpo. 
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em seu corpo. Logo outro preso diz: “Eu já vi fazer”. “Adaptação de Notas do Diário 

de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017”. 

As experiências e vivências trazidas por meio das narrativas dos presos 

culminados aos conteúdos apontam para as fragilidades das práticas educativas. E 

ao mesmo tempo contribuem com o que está sendo vivenciado consistindo em uma 

troca pedagógica, no conhecimento do docente e a experiência vivida pelo preso. 

 

[...] somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe oferece 
uma amizade sincera, destas que não exigem compensações ou retorno, é 
que se inicia o processo de desalojamento das coisas más armazenadas em 
seu interior e a verdade começa a assumir o seu lugar, restaurando, 
paulatinamente, a autoconfiança revitalizando os seus próprios valores. Isso 
se chama libertação interior (OTTOBONI,1984, p.93). 
 

A ressalva feita pelo autor evidência que a relação do docente e o preso 

promovida na Unidade de Privação de Liberdade pode ser tomada como ponto de 

partida para a aspiração de uma vida melhor sendo a escola promovedora capaz a 

partir da compreensão de mundo e de interagir com outros pontos de vista. 

  

O indivíduo que passa por processos educativos torna-se um cidadão em 
melhores condições de exercer seu papel, pois a educação é a base 
constitutiva na formação do ser humano e na defesa e composição dos outros 
direitos econômicos, sociais e culturais (HADDAD, 2006, p.3). 

 

Durante algumas das aulas assistidas, situações de aprendizado humano 

reforçam a questão de respeito e de valores sendo explicitados na forma de reflexionar 

preso. Ao pensar em tempo e temporalidade os presos são convidados a participar e 

dizem o que pensam em relação ao tema: “O tempo aqui dentro mata nós”; “Aqui 

pensamos muito sobre tudo, porque temos muito tempo”; “Estamos perdendo o tempo 

lá de fora”; “Se a aula está chata, demora mais tempo”; “Aqui dentro tem tempo pra 

tudo”; “Aqui temos momento para refletir sobre o tempo”; “Aqui as nossas memórias 

são trazidas novamente por meio do tempo”. “Adaptações de Notas de Pesquisa: 

agosto/setembro de 2017”. A professora então interfere dizendo que tempo é pessoal, 

que as memórias são pessoais e que percepções e memórias já vividas pertencem 

somente a cada um que as viveu.  

 

Durante a troca de ideias da professora com os alunos, há muito barulho das 
grades e portas ou abrindo-se ou fechando-se, distraindo por vezes os alunos 
das questões lançadas causando cansaço, bocejo alto e conversa paralela, 
o que fazia com que a professora alterasse o tom da voz. Mesmo com todos 
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os entraves, a professora da sequência a aula pedindo que um dos alunos dê 
início a leitura do texto no livro e os demais acompanhem. A cada parágrafo 
lido, a professora explica minunciosamente e faz relação com o conhecimento 
empírico (Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 
agosto/setembro de 2017). 

 

Neste contexto a educação tem função relevante, onde Koch (2004), considera 

o momento como: 

 

Uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados 
e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal, de modo a permitir a 
interação, não apenas a depreensão de conteúdos semânticos em 
decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, mas 
como interação de acordo com práticas socioculturais (KOCH, 2004, p.22). 
 

É perceptível que alguns presos que estão ali já possuem além da vivência, a 

conclusão dos estudos, pois ao serem indagados respondem de forma correta e 

contextualizada. Ainda sobre o conteúdo, os alunos relatam: “Nós nos adaptamos aqui 

(lugar), não a forma como o tempo acontece aqui”; “Já estou aqui há quase um ano e 

ainda não me adaptei”; “Difícil nesse tempo se adaptar a comida e ao banho gelado”. 

Ao encerrar as atividades a professora faz a retomada da aula e finaliza dizendo a 

todos: “No estudo sempre vai haver porta para o questionamento” e enfatiza a questão 

de tempo sendo linear. “Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 

agosto/setembro de 2017”. 

O lamento de viver privado de liberdade sendo retratado por meio de suas 

reflexões nos diálogos é o peso relevante que a oferta da educação dentro das prisões 

tem em potencializar os processos educativos, que vai muito além das celas de aula, 

dando condições para que o preso reflita sobre as possibilidades de sua reinserção à 

sociedade.  

 

A educação no cárcere tem dois elementos explicativos: reeducação e 
socialização “entende-se por reeducação a educação por meio do 
aprendizado, principalmente os que não tiveram oportunidade na época 
devida, a ressocialização diz respeito à educação a partir das normas 
disciplinares, preparando o indivíduo para sua reinserção no mundo social e 
do trabalho” (PEREIRA; PEREIRA, 2009, p.08). 
 

Primeiramente é necessário ter clareza de que ela é um direito legitimado do 

preso, não uma oportunidade ou um privilégio. Contribuindo nesta linha, Julião, (2014) 

destaca: 
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Compreendendo a educação como o único processo capaz de transformar o 
potencial das pessoas em competências, capacidades e habilidades – os 
demais (saúde, alimentação, integridade física, psicológica e moral) são 
condições para a efetivação da ação educativa – e educar como o ato de criar 
espaços para que o educando, situado organicamente no mundo, empreenda 
a construção do seu ser em termos individuais e sociais, o espaço carcerário 
(de privação de liberdade), com todas as suas idiossincrasias, deve ser 
entendido como um espaço educativo, ambiente socioeducativo. Assim 
sendo, todos que atuam nestas unidades (dirigente, técnico e operacional) 
são educadores (sócio educadores) e devem, independente da sua função, 
estar orientados nessa condição. Todos os recursos e esforços devem 
convergir, com objetividade e celeridade, para o trabalho educativo (JULIÃO, 
2014, p.3). 

 

Intimamente ligada com o trabalho, a educação é marcada pelo ensino da 

educação emancipatória que vem alcançando nos últimos anos inúmeras conquistas 

principalmente para os presos, servindo como temáticas de base para debates e 

posteriormente adaptada e implantada segundo a realidade de cada unidade de 

privação, a exemplo disso o acesso a praticas sociais que promovam processos 

educativos. 

Ao ressaltar a importância da educação nas prisões, Maeyer (2006) destaca a 

necessidade de que as propostas educativas no espaço de privação de liberdade 

precisam envolver a todos, uma vez que os ambientes podem ser vistos como áreas 

geradoras de aprendizagem e desaprendizagem31.  

Nesta perspectiva de educação no cárcere é que se tenta provocar 

modificações quanto as concepções de que as pessoas leigas possuem, em dizer que 

o castigo é a única forma punitiva e incutindo quanto a isto que a educação é capaz 

de transformar a condição social dos indivíduos, os afastando de condutas 

insociáveis. A visão de Salla (1999, p.67) quanto a oferta da educação no espaço 

prisional: “Por mais que a prisão seja incapaz de ressocializar, um grande número de 

detentos deixa o sistema penitenciário e abandona a marginalidade porque teve a 

oportunidade de estudar”, o que nos leva a refletir que escola e prisão enquanto 

instituições disciplinadoras também podem apresentar determinações e 

possibilidades significativas capazes de afastarem ou minimizarem as práticas 

excludentes. É através do ensino que os encarcerados têm a oportunidade de se 

humanizarem e se transformar. A Educação é transformadora quando se quer 

transformar. O ensino aprendizagem se faz com o professor por que ele é mediador. 

                                            
31 Nesse sentido desaprendizagem significa reformular conceitos e comportamentos, permitido a 
realização e compreensão de mudanças para novas aprendizagens. 
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Ao observarmos a educação dentro das unidades prisionais em toda sua 

trajetória de caminhadas e avanços mesmo que seja vista com olhos de função 

transformadora, ainda enfrenta situações de invisibilidade política e social. A exemplo 

disso é sua superlotação diariamente percebida em notícias veiculadas pela mídia, 

onde a exemplo disso podemos citar reportagens relacionadas no jornal Bom Dia 

Brasil (Edição de 04/01/2017) a notícia Sistema Penitenciário do Brasil é Caótico, 

aponta levantamento do MP; Jornal Nacional (Edição 09/01/2014) Superlotação em 

presídios atinge várias regiões do Brasil; Jornal da USP (Edição 22/12/2017) Prisões 

em flagrante da PM agravam superlotação em presídios; Jornal O Tempo Brasil 

(Edição 27/01/2016) Relatório aponta violência policial e superlotação em presídios; 

Jornal do Estado JE (Edição 05/01/2018) Superlotação do presídio de São Cristóvão 

podem gerar rebelião, entre outros com publicação online, nos fazendo refletir sobre 

a falta de condições dignas para auxiliar no resgate da dignidade do preso e sua 

reinserção na sociedade. 

 

[...] a ideia de execução de pena privativa de liberdade deve ter por base o 
princípio da humanidade e qualquer modalidade de punição desnecessária, 
cruel ou degradante será de natureza desumana e contra o princípio da 
legalidade (ASSIS, 2007, p. 75). 

 

Para Tavares e Menandro (2004) essa privação de liberdade que se dá em um 

ambiente precário reafirma a exclusão sendo vista como “atestado de exclusão com 

firma reconhecida” que oficializam a precariedade dos indivíduos antes mesmo do 

cárcere, provindos de grupos de convívio que interferem em suas relações sociais. 

São marginalizados e excluídos inclusive do contexto escolar. 

Neste sentido, esta consideração se intermeia numa visão de que dentro do 

presídio essas condições repressivas se apresentam também latentes no panorama 

de decisões totalmente inoperante, uma vez que somente lhe é concedido aceitar e 

desempenhar o sistema regrado que lhe é exposto. Face ao dito, Onofre (2007) 

reforça a ideia de que: 

 

O ambiente prisional é contraditório, a começar por sua arquitetura, que 
separa, esconde, afasta o condenado da sociedade, punindo-o e vigiando-o, 
enquanto fala de educação e reinserção social. O cotidiano das prisões 
mostra um ambiente carcerário com seus valores, regras e práticas como 
obstáculo à educação para a vida social livre, ao objetivo ressocializador da 
pena. Os meios contradizem os fins, levando a desconfiar, a duvidar de que 
se mandem pessoas à prisão para serem educadas (ONOFRE, 2007, p. 26). 
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 É preciso incidir sobre a ação educativa no contexto da prisão levando-se em 

conta a promoção dos indivíduos, onde os programas educativos devam estar 

inseridos em uma política pública de âmbito nacional tendo como base a relação 

futuro-passado-presente uma vez que para os envolvidos essa relação é fundamental 

servindo de suporte para desprezar as vivências negativas passadas e projetar-se as 

expectativas futuras (ONOFRE, 2009).  Ao oferecer propostas que busquem 

condições de desmistificar a prisão como ante educativa é que se oferece neste 

estudo momentos onde é possível perceber que a tarefa de fazer acontecer sendo 

postas em prática as propostas definidas pelas políticas educacionais é que muito 

depende do docente, também sendo incumbência deste fomentar a construção do 

conhecimento e contribuir no constituir do indivíduo, por isso, cada vez mais as 

políticas de formação subsidiam elementos em favor de contribuir na complexidade 

da prática docente. 

Essa ampliação pode acontecer de diversos modos a começar pelo 

investimento em formação do docente, mas também do agente penitenciário para que 

ele venha a compreender a função do docente dentro do sistema, que ele não o veja 

como um intruso mais sim como um aliado em um projeto que acarretara em bons 

resultados para ambas as partes. Essa reflexão é essencial para o desenvolvimento 

individual de todos os envolvidos uma vez que potencializa suas reconstruções 

pessoais de experiências e significados atrelados aos condicionantes sociais e 

psicológicos, que futuramente favorecerá a aprendizagem por meio do ensino. 

Pois o educador deve ter sensibilidade e crer no ser humano e em sua 

capacidade de regeneração, compreendendo-o como um ser inacabado, que tem 

potencialidade e vivência a serem consideradas. A 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. 

Por isso a extrema necessidade de cursos de aprimoramento em educação 

carcerária para o docente, para que cada vez mais ele possa estar preparado para o 

aluno que ele vai encontrar em sala de aula. 

 

Não se trata apenas de oferecer educação formal, sobretudo aquela prevista 
na constituição como direito de todos – 1º grau – mas de envolver o preso 
dentro da ecologia da educação, incluindo cultura, lazer, instrução, etc. Ao 
contrário das condições atuais imperantes, de total degradação humana, 
deveria emergir o lado sadio, promocional, desafiador da educação crítica e 
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criativa, uma das bases mais seguras da formação da cidadania popular 
(DEMO, 1993, p.111). 
 

Pensar no contexto de propostas para a educação e sua abrangência resgate 

a referência por meio de ações implementadas, é pensar na seriedade e compromisso 

profissional, a fim de rever, reelaborar e repensar a articulação das concepções de 

formação humana é que se faz necessário dar continuidade aos projetos que visem 

às relações humanas. 

 



3 REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO EM UMA UNIDADE PRISIONAL NO 

MEIO OESTE CATARINENSE. 

 

Este capítulo apresenta as reflexões sobre a educação em prisões a partir da 

pesquisa de campo desenvolvida no âmbito da unidade prisional de São Cristóvão do 

Sul, utiliza como materialidade entrevistas com professores, observação participante, 

pesquisa documental, registros fotográficos e escritos em diário de campo. Enfatiza a 

reflexão sobre o tema da educação em prisões salientando a necessidade de políticas 

públicas que se concretizem e contemplem a educação como direito humano, 

envolvendo o preso como protagonista e permitindo a ele o resgate de valores, 

conhecimentos e aprendizagens que visem agregar na re(construção) de seu retorno 

social. 

 

3.1  A EDUCAÇÃO E OS DETERMINISMOS DA REALIDADE CARCERÁRIA. 

 

Esta pesquisa que tem como interesses a elaboração de uma reflexão sobre a 

educação em prisões e intenta contribuir com as práticas educativas observadas, e 

vivenciadas no contexto educativo da unidade prisional de São Cristóvão do Sul.  

Diante do contexto educativo da educação em prisões que vai na direção do 

pensamento que impulsiona, acerca da experiência capaz de afetar de maneira 

profunda desde o experimento da vida no cárcere até a apropriação da cultura que 

lhes é imposta para que seja de certo modo desenvolvido o mecanismo de sujeição, 

é que se está sendo inscrito o trabalho que poderá via a subsidiar propostas, enredado 

em um exercício analítico reflexivo. 

 

Esse processo é constituído por duas polaridades: uma que nega e outra que 
afirma. A que nega, de “desculturação”, trata de desconstruir as referências 
anteriores, pela desadaptação da vida em liberdade. A segunda, de 
“aculturação”, trata de construir uma nova identidade, com novos parâmetros, 
dentro da cultura prisional, numa dinâmica de socialização, naturalização e 
familiarização. Dessa forma, os sujeitos são capazes de internalizar 
elementos da realidade da cadeia que, caso não fossem tomados como 
naturais, causariam, de maneira contínua, grande estranhamento. Os 
elementos que marcam essa dinâmica de maneira acentuada são a 
desorganização da personalidade, caracterizada pelo empobrecimento 
psíquico, sentimento de inferioridade e impotência e, ainda, “perda” de 
identidade e construção de uma nova (SEIDEL, 2017, p.43). 

 

Ao escolher o tema educação na prisão muito se levou em conta a 
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singularidade vivenciada nas reuniões da educação carcerária em parceria com o 

CEJA. Segundo a unidade prisional: 

 

Preso deve ser tratado como gente apesar de ser visto como alguém que teve 
oportunidade e não apanhou do pai e da mãe quando criança e agora se 
tornou mais difícil de dar limite. Para o CEJA, o preso é um aluno que possui 
o direito ao estudo e o docente é o que transmite o saber independentemente 
do local onde a aprendizagem acontece (Adaptação de Notas do Diário de 
Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017).   

 
 

Para a efetivação de ações decisivas quanto ao ensino e as concepções 

metodológicas que norteiam o processo de escolarização na prisão, a parceria das 

secretarias de justiça e da educação é primordial para a compreensão de um processo 

capaz de transformar e viabilizar o desenvolvimento pessoal e social do preso. Sendo 

assim, todos os envolvidos são socio educadores engajados em exercer uma 

influência edificante dentro do espaço prisional e sabendo disso, desenhou-se a 

proposta desta pesquisa: estar junto dos docentes e presos nas celas de aula 

descobrindo dia após dia como se dá a parceria entre todos neste contexto específico 

e a estreita relação da educação enquanto linha ressocializadora. 

  

Todos os dias, antes de começar a aula, todos os professores passam por 
procedimento padrão das Unidades. Reúnem-se em grupos por unidade, 
entregam para a responsável a carteirinha, seguem para o primeiro espaço a 
fim de colocar seus pertences em uma bandeja que em seguida passa pela 
esteira de detector e após autorizado, cada um retira o seu. Novamente 
estando em grupo dirigem-se para um segundo local e aguardam a liberação 
da porta que dá para o pátio onde é possível ver as celas dos presos que 
estão de “castigo”. Ao adentrar novamente mais uma porta, há um corredor, 
escadas e muitas grades onde em meio a isso fica o aparelho do ponto 
biométrico. Então, cada professor coloca sua digital e se encaminha para o 
local que tem aula naquele período. É possível ouvir o ecoar dos cadeados e 
portas quando os professores se aproximam das celas de aula. O professor 
então entra em seu espaço, os presos do outo lado da grade o esperam. Mais 
uma vez se ouve o cadeado fechar, o silêncio toma conta e pronto, a aula irá 
começar (Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora 
agosto/setembro de 2017). 
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                                              Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017). 

 

A imagem retrata como divisor de águas na prisão, onde de um lado da grade 

o preso está, de outro os docentes e acima o agente prisional. A trava e o cadeado 

acompanham todo o trajeto por entre corredores e galerias, inclusive sendo o som 

mais ouvido a todo momento em todos os ambientes da prisão exprimindo toda a força 

que existe entre quem está livre e quem está recluso. 

Todos os dias as ações se repetem, sendo movimentos mecânicos de abrir, 

fechar, trancar, ecoar vozes, até silenciar. A rotina numa unidade prisional é rígida. 

Controle, horários, atos e gestos aos poucos se corporificam nessa cultura carcerária. 

  

Durante a troca de ideias da professora com os alunos, há muito barulho das 
grades e portas ou abrindo ou fechando, distraindo por vezes os alunos das 
questões lançadas causando cansaço, bocejo alto e conversa paralela, o que 
fazia com que a professora alterasse o tom da voz. E no desenrolar da aula 
em meio a questionamentos e explicações da professora era possível ouvir 
muito barulho nos corredores, conversa dos agentes prisionais, descarga do 
banheiro da cela e telefone tocando (Adaptação de Notas do Diário de Campo 
da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 
                         

Diferente da sala de aula convencional onde o ambiente é de troca, de 

aprendizagem, de dinâmicas, de calmaria e concentração, as celas de aula são 

antagônicas e incompatíveis ao ensinar e ao aprender. A nostalgia da unidade 

prisional na junção da tensão disciplinar e hierárquica denota o quanto os mecanismos 

disciplinares controlam e determinam a organização prisional impossibilitando não 

acreditar que a vida na prisão referência um falido sistema de prevenção à 

reincidência. 

 

Figura 23 - O cessar da Liberdade 

Acesso que delimita o 

enclausuramento e a liberdade 

dos presos, dos agentes e dos 

docentes. 
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Ao serem analisados os aspectos arquitetônicos das prisões, estas são 
caracterizadas como instituições disciplinares, à base da vigilância, violência 
e punição. Dessa forma, dificilmente conseguirão compensar as carências do 
encarcerado em face do homem livre, oferecendo-lhe oportunidade para que 
tenha acesso à cultura e ao desenvolvimento de sua personalidade 
(ONOFRE, 2007, p.12). 

 
 

 Ainda para Onofre (2007), as celas demonstram que uma vez condenado, o 

preso não tem alternativas de saída segundo a lei de sair por vontade própria, o que 

acentua a repressão, a falta de privacidade e o lado sombrio da mente humana 

dominada pelo superego onipotente, o que para Goffman (1974) denomina de 

desculturamento uma vez que ao adentrar na prisão, o preso é despido de todo seu 

referencial e desvinculado de tudo o que possui, dando início a um novo começo, a 

uma nova adaptação, a uma nova prática para voltar a reinserir-se no seio da 

sociedade. 

 

Um aluno descreve oralmente a rotina vivida por todos enquanto o professor 
coloca no quadro situações rotineiras básicas de dentro e fora da prisão. Em 
meio a elaboração, um preso relata que no espaço trabalham muito na 
humildade e igualdade, pois o respeito é primordial. O professor concorda e 
diz a todos que não é o conhecimento que torna uma pessoa melhor e sim as 
atitudes delas. Os alunos completam que há políticas diferentes fora do 
contexto em que estão atualmente, mas que ali dentro criam as “leis” e 
prendem com elas, segundo eles faz parte da rotina (Adaptação de Notas do 
Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

  

                                                                       

            Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017) 

 
  

 

 

 

Figura 24 - Encaixilhando a 

realidade da docência 

A realidade diária das aulas 

vista por um outro ângulo. Um 

olhar pela garantia de 

proteção e direitos. 
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As celas de aula vistas por entre os espaços onde os agentes zelam pela ordem 

e segurança de todos é a imagem aqui retratada, um verdadeiro reenquadrar da vida, 

da vida docente e da vida do preso. Perceber nesse ângulo o ser humano privado de 

sua liberdade e a sala do docente separada por entre paredes e grades tem o peso 

da desarmonia entre os seres onde ressalta as escolhas de ambos que por algum 

motivo optaram por estar ali.     

 O modo de ensinar, de se locomover e de atuar partindo dessa visão constatada 

é que se deu início no quesito como acontece a educação na unidade prisional. 

Foi a partir da observação das práticas desenvolvidas na Unidade de Privação 

de Liberdade de São Cristóvão do Sul – cujas aulas nos remete a uma prática bastante 

conteudista, tendo em vista o limitado uso de materiais didáticos que percebemos a 

necessidades de provocar mudanças no entendimento sobre o tema da educação em 

prisões a partir das reflexões sobre aquilo que foi vivido nesse espaço. A educação 

necessita romper com o paradigma de mera reprodutora de conteúdo. Para tanto, 

Nóvoa coloca que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimento ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 

sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal” (1992, 

p.25). Esta forma de pensar a ação educativa que se constitui pela experiência e 

estabelece o vínculo entre o saber e a prática considerado que o conhecimento se 

constitui na interação situada em diferentes realidades não sendo diferente dentro da 

unidade prisional é que é preciso considerar as experiências como parte integrante de 

um processo formativo. 

Outro fator que determina o andamento das aulas é a entrada de materiais 

didáticos na prisão, segundo a administração prisional, o uso limitado de materiais é 

necessário para a segurança dos docentes e restringe-se a cadernos, canetas, livros 

didáticos e alguns apontadores, colas, borrachas e réguas.  

 

Muitos presos não possuem nem ao menos um lápis sequer, enquanto outros 
trouxeram para a aula um penal. A professora abre o zíper de uma espécie 
de penal vermelho em tamanho maior que o normal, ganho pela coordenação 
da penitenciária com alguns materiais para uso coletivo como cola, lápis, 
borracha, caneta e apontador, e entrega aos alunos que solicitaram 
informando-os de que estes devem ser devolvidos ao final do período 
(Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro 
de 2017). 
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As aulas são planejadas diariamente pensando nesses recursos, porém, a 

utilização de materiais pedagógicos básicos nem sempre são cedidos pela unidade 

prisional para uso nas aulas, e quando há, são por vezes adquiridos pelo professor da 

disciplina ou modalidade da EJA. Este mesmo docente também o responsável pela 

contagem de materiais que entram e saem por entre as grades durante seu período 

de aula.  

 

O professor percebe que alguns possuem cadernos pequenos e os 
questiona, então os alunos relatam que uma professora (de ciências) trouxe 
para todos os que fazem sua disciplina e que provavelmente estes teriam sido 
adquiridos com o dinheiro dela (Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

Para os responsáveis da unidade prisional, todo e qualquer material além 

destes pode vir a tornar-se uma arma a ser usada inclusive contra o próprio corpo 

docente. Uma alternativa para sair do livro didático que é cedido pela unidade 

prisional, é o uso de cópias que são disponibilizadas através de uma copiadora para 

uso coletivo.  

 

Ao acompanhar o desenvolvimento das aulas, foi possível observar que na 
Unidade II as aulas ocorrem de modo que o professor utiliza o livro didático 
como recurso norteador e nas disciplinas que possuem livro os alunos 
acompanham, questionam e interagem e do mesmo modo ocorre nas turmas 
que o professor trabalha com xerox. Nas aulas de diferentes períodos 
percebeu-se que os docentes se empenham em adquirir materiais básicos 
como lápis, caneta, borracha, régua e caderno para os presos e assim 
trabalharem durante a aula, uma vez que nem mesmo os recursos mínimos 
são encaminhados e disponibilizados para a aplicação da prática educativa 
conforme previsto nos termos das exigências legais (Adaptação de Notas do 
Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

O registro da imagem feito de dentro do espaço onde os professores ministram 

suas aulas expõe a insuficiência de estrutura física adequada e a visão desfavorável 

a um ambiente de aprendizagem traduz a fragilidade de investimentos que contribuam 

para a transformação social do preso. Aqui é possível avistar o improviso do ambiente 

seja pela disposição das carteiras ou pelos espaços que dividem a sala com a pia e 

sanitários sendo que habitualmente esse ambiente é utilizado como sala de visita. 
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                 Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017). 

 

Mesmo com os percalços e insuficiência de cenário e de programas do trabalho 

de ressocialização, a educação para os presos não é um benefício, mas sim um direito 

inerente a reinserção do preso bem como uma forma de garantir a plena cidadania 

(JULIÃO, 2009). É possível estabelecer uma relação entre o pensamento do autor 

juntamente com o que foi vivido durante o período de observação no contexto da 

unidade prisional. O projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo situa-se dentro 

de um campo de pesquisa o qual envolve diferentes e importantes questões, no 

campo da educação em prisões, da EJA e da carência de políticas públicas voltadas 

ao preso. 

Ao começar pelo material a ser utilizado nas aulas, pudemos ver que: 

 

Muitos presos não possuem nem ao menos um lápis sequer, enquanto outros 
trouxeram para a aula um penal. A professora abre o zíper de uma espécie 
de penal vermelho em tamanho maior que o normal, ganho pela coordenação 
da penitenciária com alguns materiais para uso coletivo como cola, lápis, 
borracha, caneta e apontador, e entrega aos alunos que solicitaram 
informando-os de que estes devem ser devolvidos ao final do período para 
ser utilizado com outros presos de outras turmas. É perceptível o pedinchar 
(Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro 
de 2017). 
 
 

A cada período do dia é notável pensar que ao observá-los estando no 

ambiente de privação, cada preso tem sua história mesmo que agora todos em similar 

proporção, cada um com seu número estampado no peito, sendo lembrado por 

número seu I-PEN, com o mesmo corte de cabelo, com a mesma cor estampada em 

suas roupas, todos sendo vistos do mesmo modo neste tempo em que tanto se fala, 

tempo de ausências, carências, desapegos, onde nada mais lhe pertence, onde nada 

Figura 25 - A visão do docente por entre 

as grades 

Imagem fotografada do interior do 

espaço onde o docente fica. 

 



92 
 

mais é seu e onde nada mais é possível ter, senão abdicar. 

Para os docentes a história continua, o viés da escassez pode ser comparado 

ao do preso: 

 

O professor traz em um sacolão marrom de tecido dicionários de língua 
espanhola, material extra e apostilas. Explica aos presos que adquiriu com 
seu próprio dinheiro e que utiliza em todas as turmas, solicitando assim não 
ser colocado o nome. O professor conta a pesquisadora que sempre trazia 
pilha de livros e dicionários nas mãos e certo dia chegou em uma de suas 
turmas e tinha uma cartinha escrita por dois presos que relataram ter 
confeccionado a bolsa na oficina industrial (costura), que a penitenciária 
oferece como oportunidade de trabalho, dizendo também que era para uso 
dele já que levava bastante material para trabalhar com os presos (Adaptação 
de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

O material pedagógico é insuficiente para atender a demanda de presos 

estudantes. Muitos deles compartilham cadernos, folhas sulfite e lápis. Os cadernos 

quando enviados da SED, são cadernos com espirais que antes de serem utilizados 

são desmontados retirando a mola e substituindo por barbante o que permite a divisão 

entre mais de um preso esse mesmo caderno.  

 

O professor relata ser uma turma que pede tudo o tempo todo, chegando a 
ser desagradável e que se no dia de hoje não o fizeram em demasia foi pela 
minha presença no local. Comenta que quando questiona o setor responsável 
pelo ensino na unidade no que diz respeito ao material, foi recebido com 
“brincadeiras” de que não tem, que não separaram para uso ainda, que não 
foi adquirido, que não chegou para distribuição e que já ouviu a resposta de 
que o professor pode ser criativo e usar canetões e paredes. Então penso 
diante disso: Esse é o Brasil! Quem formula as leis e proporciona os direitos, 
certamente não são os mesmos que as usufruem (Adaptação de Notas do 
Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

Recursos além destes que são fornecidos para uso, são recursos adquiridos 

para trabalhar em algumas disciplinas. A prática da unidade I é autorizar a entrada de 

materiais e livros a serem utilizados pelos professores, já na unidade II devido ao grau 

de periculosidade ser um dos fatores consideráveis, é solicitado com antecedência o 

uso, verificado se é possível sua utilização e em seguida liberado. 

 

O professor comenta não ser possível variar quanto a didática de ensino 
devido as limitações que tem para adentrar com som e pendrive, material este 
de grande auxilio para compreensão, articulação e pronuncia – listening, o 
que faria a aula ser mais produtiva e atrativa (Adaptação de Notas do Diário 
de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

Todo o material utilizado pelos docentes para seu próprio uso ou dos presos, 
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passa pelo escâner, procedimento este obrigatório somente na unidade II. 

       

Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017). 

 

 

 

                                                                                     

 

                                               Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017).                                                                                                                                    

       

Ainda sobre os recursos, cabe-nos dizer que cada unidade possui uma 

biblioteca – espaço reservado para encontro dos docentes, acervos literários, bem 

como livros didáticos. Este espaço foi adaptado para os professores que ficam mais 

de um período na unidade prisional poderem planejar suas aulas, organizar seu 

material e aguardar o próximo turno de aula. Os presos não utilizam esse espaço, ao 

contrário, os docentes levam os materiais até eles. 

Figura 26 - Escâner de Materiais 

Na unidade II o escâner é um 

mecanismo de uso diário, onde o 

professor deposita sobre a bandeja 

sua sacola, seus pertences e sua 

mochila transparente para que o 

agente responsável pela prática 

verifique se tudo está de acordo 

para a entrada destes nos 

ambientes que adentram sendo nas 

gelarias ou celas de aula. 

 

Figura 27 - Escâner de materiais II 

Equipamento com sensor, utilizado para 

verificar a entrada de objetos e materiais 

usados nas celas de aula.  
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                                               Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017) 

                     

Na unidade II, a biblioteca é um ambiente relativamente pequeno, nela estão 

dispostos bancos, cadeiras e uma mesa utilizada pelos professores para preparem 

suas aulas ou aguardarem entre um período e outro de aula. Os livros de todas as 

disciplinas ficam dispostos juntos para uso coletivo, não tendo um controle de 

empréstimo. A sala é bem arejada e iluminada e suas janelas dão vistas à fachada, 

ao estacionamento e a guarita desta unidade.  

 

           

 

 

 

                                                         

                                                Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017). 

 

O espaço destinado ao acervo literário do projeto despertar pela leitura, guardar 

os livros didáticos e ser usado como sala para os docentes, é um local pequeno. 

Possui armários com cadeados para armazenar materiais como lápis, borrachas, lápis 

de cor, apontadores e pincéis para quadro branco. Esse cuidado nessa unidade se 

deu devido aos presos do regime semiaberto ter acesso a este ambiente para 

Figura 28 - Biblioteca da unidade II e Sala 

dos Professores 

Espaço utilizado para Leitura, bem 

como utilização coletiva dos 

professores. 

 

 

 

Figura 29 - Biblioteca da unidade I,  

Sala dos professores e sala usada 

pelo professor do projeto despertar 

pela leitura. 
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realizarem a higienização. Nesta sala há um computador de uso coletivo para os 

docentes, porém, sem internet. É um ambiente úmido e não possui ventilação. 

A escola de certo modo vem estratificando as potencialidades dividindo e 

separando o saber, há ausência de diálogo, de relacionamento, de questionamento. 

Há inércia. Suas salas são isoladas e os pátios vigiados. Há hierarquia no respeito do 

professor ao aluno, mas não em situação oposta. Diante disso não é possível formar, 

dentro de um espaço passivo e fragmentado. (MOSÉ, 2013). A escola da unidade 

prisional, não é diferente. O docente é levado a intermediar o conteúdo, porém, já se 

percebe discussões sobre assuntos atuais e polêmicos principalmente os que 

envolvem religião e política. O diálogo apesar de se restringir a falas curtas, contempla 

a percepção de informações nada polemizado, no entanto discutível, sendo o docente 

visto como dominante notável em seus posicionamentos em muitas das disciplinas. 

No entanto há vez e voz para colocações dos presos. 

 

” Nós nos adaptamos aqui (lugar), não a forma como o tempo acontece aqui”; 
“Já estou aqui há quase um ano e ainda não me adaptei”; “Difícil nesse tempo 
se adaptar a comida e ao banho gelado”. A professora enfatiza que o tempo 
é linear, que não volta. Mas que tudo é aprendizado e a mente é livre 
(Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro 
de 2017). 

 

Para Castel (2007), autonomia está associada à capacidade das pessoas em 

fazer escolhas, em estar submetida a dependências o alicerçando em sua própria 

reinserção social. Essa independência social somente é conquistada quando se tem 

o mínimo de direitos, bem como descobrir quais seriam essas condições para se 

tornar autônomo. Sendo a educação vista como fator contributivo para a reabilitação 

do homem aprisionado é que as oportunidades lhe são dadas a fim de possibilitar a 

construção de uma nova perspectiva de vida em liberdade partindo do que vivem na 

prisão.  

 

Ao pensar em tempo e temporalidade os presos são convidados a participar 
e dizem o que pensam em relação ao tema: “O tempo aqui dentro mata nós”; 
“Aqui pensamos muito sobre tudo, porque temos muito tempo”; “Estamos 
perdendo o tempo lá de fora”; “Se a aula está chata, demora mais tempo”; 
“Aqui dentro tem tempo pra tudo”; “Aqui temos momento para refletir sobre o 
tempo”; “Aqui as nossas memórias são trazidas novamente por meio do 
tempo”. A professora então interfere dizendo que tempo é pessoal, que as 
memórias são pessoais e que percepções e memórias já vividas pertencem 
somente a cada um que as viveu (Adaptação de Notas do Diário de Campo 
da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 
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A implementação dos projetos e ensino da EJA promovem práticas de 

fortalecimento de valores dentro do contexto da prisão com o objetivo comum, o de 

oferecer processos educativos criando condições para que as experiências que lhe 

forem oferecidas possam lhes acrescentar positivamente, indo além do processo 

institucionalizado. 

  

Enquanto a aula acontece, os presos mostram-se interessados ao realizar e 
ouvir a leitura dos textos em espanhol e copiam do quadro concentrados 
mesmo ouvindo-se o barulho de grades abrindo e fechando do outro lado e 
também o barulho de TV vindo por entre os espaços de observação dos 
agentes. Ouve-se também a preocupação dos presos que já assistiram as 
aulas anteriores em oferecer seu caderno e registros para os novatos 
colocarem os conteúdos em dia (Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 
 

 

 

 

 

                                                                Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017). 

                                            

Aqui foi retratado a disposição do ambiente de uma cela de aula, sendo possível 

observar que há interação e troca entre presos e docente e também preso e preso, 

evidenciando uma linha de interação e confluência colaborativa onde dialogam entre 

si. O principal alicerce na educação é o eixo transformador e embora a cultura da 

prisão o reprima e o adapte, o foco da educação é tecer situações que contribuam 

para a retomada de seus direitos civis quando em liberdade e o torne transformador 

de sua própria realidade. 

 

Um dos espaços em que o ensino acontece é um espaço bem grande, a sala 
de aula é adaptada pois é usada inclusive como sala de visita. O lugar onde 
o professor fica é improvisado, suas paredes são de concreto, há uma porta 
de ferro que dá acesso ao corredor e em “L” de um lado ocupando toda a 

Figura 30 - Cela de aula da unidade II 

Esta cela de aula se diferencia 

das demais em sua estrutura 

física, absorvendo um maior 

número de aluno preso. 
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extensão existe uma pia. Sobre a pia ficam livros, cadernos e folhas de 
disciplinas variadas e do outro, meia parede é de concreto e o restante que 
dela sobra é uma enorme grade. O professor atende e apoia-se em uma 
superfície semelhante a uma mureta onde deposita seus materiais de uso 
coletivo. Aqui há uma carteira escolar, uma cadeira e um relógio apenas. A 
visão que se tem de dentro para fora é somente metade da cabeça dos presos 
mais altos e o pouco cabelo de muitos. Acredita-se que de dentro do espaço 
da sala onde os presos estão, pode-se ver somente uma pouco acima da 
cintura do professor e o quadro branco que está fixado bem mais alto que sua 
altura padrão sendo percebido quando o professor escreve o conteúdo que 
está sendo ministrado. É possível observar que os alunos estão sentados 
enfileirados de forma horizontal de três em três, sobrando grande parte da 
área em que estão. Olhando mais de perto é visto que não há como ter visão 
sobre o quadro e o professor de outro ângulo (Adaptação de Notas do Diário 
de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

As celas de aula se concentram em locais longe uma da outra, é difícil saber 

quem vai para qual galeria, muitos portões e cadeados se abrem e fecham o tempo 

todo, é difícil acostumar com o barulho destes e não há como não se perder por entre 

os corredores e grades. 

 
Para o dia de hoje, sigo com mais quatro docentes na galeria mais 
distante desta unidade. Há portões gigantes e rampas que passamos 
até cada um entrar para dar início a aula. Este ambiente se difere dos 
demais devido a quantidade de salas sendo possível me imaginar rés-
do-chão, grades por todos os lados e um imenso corredor estreito. 
Enquanto aguardamos, posso perceber as grades sendo abertas para 
ambos os lados e os agentes controlando suas travas e cadeados com 
certa agilidade para que os presos ao caminharem não terem contato 
uns com os outros por entre os corredores (Adaptação de Notas do 
Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                         Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017).                                                                     

                                                                                           

 

Figura 31 - Corredor de acesso às celas de aula 

da unidade I 

O corredor demonstra por si, a vida na 

prisão. 
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Um dos espaços destinados ao ensino na unidade I dá acesso a um corredor 

fechado do início ao fim com grades, portões e cadeados. O ambiente está 

concentrado longe da entrada da unidade e fica localizado no piso inferior, transmite 

aspecto de sujeira e o cheiro é de creolina onde particularmente exprimi o sentimento 

de medo e devaneio. Neste corredor estreito, ficamos todos juntos, separados 

simplesmente pelas grades laterais. Ao andar pelo corredor juntamente com o agente 

plantonista, os sons de vários passos, abrir e fechar de portas, conversas entre presos 

e agentes, bater de cadeados e olhar cabisbaixo nos acompanham até que cada 

docente entra em sua sala.  

Todas as celas de aula geralmente possuem uma cadeira e uma carteira no 

espaço onde os docentes ficam, e quando não tem, os professores e agentes auxiliam 

no empréstimo de uma cadeira de um outro ambiente. Algumas salas são menores 

que outras e não possuem sanitários para os presos, assim como não há espaço para 

que caibamos professora e eu juntamente com as cadeiras, sendo algumas vezes 

usado de manobra para a disposição de tudo no mesmo local.  

 

Todos os ambientes possuem a mesma cor azul com cinza escuro ou creme 
com vermelho e verde, portas acinzentadas e chãos também na cor cinza, o 
ambiente em que ficamos e a sala onde os alunos estão é bem iluminada, 
porém do lado de cá da grade tem lixeiro cheio, chão sujo, alguns papeis no 
chão e teia de aranha na abertura da porta, como se fosse um ambiente 
inutilizado por semanas. Para ficar mais próxima dos presos, a professora 
fica sentada apoiada sobre a carteira próxima à grade (Adaptação de Notas 
do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

As celas de aula acima descritas demonstram a fragilidade da unidade 

prisional. Presos e docentes são participantes de um contexto onde os direitos básicos 

não conseguem ser supridos e com isso podemos ver que apesar de esse ser um 

direito, tais fragilidades dificultam assegurar o bom andamento no quesito educação. 

Seja na infraestrutura, no material didático ou na formação. 

 
                   

No ambiente haviam cartazes de outras disciplinas nas paredes e desenhos 
estereotipados bem coloridos do artista Romero Britto. Havia no mesmo 
ambiente um banheiro e ao lado de fora dele uma pia com um copo plástico 
azul. A professora e a pesquisadora ficaram em um espaço cercado em L 
(“ele”) por grades onde fica localizado também o quadro branco, uma mesa 
para o docente e três cadeiras, onde duas delas são ocupadas pelos livros 
das diversas disciplinas, não havendo espaço além do aqui descrito 
(Adaptação de Notas do Diário de Campo da pesquisadora agosto/setembro 
de 2017). 
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Passamos aqui a perceber que não somente o preso vivencia condições 

subumanas, mas também o docente. Em vários pontos descritos acima é possível ver 

as situações de descaso quanto a forma de trabalho dos docentes, sendo ora em pé, 

ora sob muretas, ora falando alto para que possa ser ouvido, ora junto com os presos 

sem auxílio dos agentes, ora transformando suas aulas somente em cópias, ora 

comprando material para os presos permanecerem nas aulas. Vejo assim que a 

educação na prisão vai além de aquisições de noções básicas, sendo um desconstruir 

e (re)construir ações tanto para o docente quanto para o preso, uma trajetória 

educativa que envolve todos os atores que dela participa. 

 
Na sala há frestas enfileiradas de duas em duas localizadas na altura acima 
de nossos ombros, que facilitam a entrada de luz. Esta também é a única 
entrada e saída de ar. A sala é pequena e para deixa-la um pouco maior foi 
retirado o espaço do sanitário. Ao mesmo tempo que parece visivelmente 
estarmos todos unidos, temos o sentimento de enclausuramento naquele 
cubículo. O cheiro da cadeia é único (Adaptação de Notas do Diário de 
Campo da pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

Em meio aos 28 períodos de aulas assistidas cheguei, por muitas vezes, a me 

questionar quem era a pessoa em privação de liberdade? Quem estava preso? 

Porquê da forma como estão dispostos os ambientes que são nominados de celas de 

aula pode ser pensado e compreendido de maneira inversa. 

 

 

 

               Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017). 

                                                                                       

Em cada aula observada sempre aprendo com eles, com os docentes. 
Apesar de, de certa forma estarem pagando para trabalhar a meu ver, 
eles tentam fazer a aula e o ambiente serem menos tenso mesmo com 
pouco recurso. Já com os presos vejo que para alguns mesmo que 
minoria estão ali para se apropriar dessa oferta. Percebo a carência 

Figura 32 - Sala do PRONATEC 

Ambiente compartilhado para 

aulas do CEJA e cursos do 

PRONATEC. 
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atual nessa parte da verba que antes era papel da secretaria de 
educação o envio para material do professor/aluno e a partir do ano de 
2017 baseado no censo de 2016 houve um corte tendo uma nova 
leitura, de que já existe verba destinada para esse fim advindo da 
secretaria da justiça. E nesse meio acontecem as aulas. Literalmente 
um divisor de águas (Adaptação de Notas do Diário de Campo da 
pesquisadora agosto/setembro de 2017). 

 

 

                                                          Fonte: Acervo da Pesquisadora, agosto (2017). 

                                                   

A necessidade de a educação alcançar espaços como o da unidade prisional 

de São Cristóvão do Sul, espaço muitas vezes marcado pela invisibilidade das 

políticas sociais, demonstram a importância a ser dada a oferta do estudo, “Tal 

perspectiva configura uma proposta de “educação para a alteridade”, aos direitos do 

outro, à igualdade de dignidade e de oportunidades, uma proposta democrática 

ampla” (FLEURI, 2003, p. 17). 

 

3.2  PENSAR A EDUCAÇÃO EM PRISÕES A PARTIR DO QUE DIZEM OS 

PROFESSORES. 

 

Esta pesquisa visa refletir sobre as contribuições da educação nas prisões 

enquanto política de oferta e o trabalho prisional como elemento de formação 

integrado a educação, considerando o trabalho docente enquanto perspectiva de 

transformação reflexiva. Para isso, também busquei a voz dos docentes das unidades 

I e II como uma materialidade investigativa a fim de propor questões a serem refletidas 

nesta pesquisa, onde por meio de um questionário online com perguntas abertas, 

mapearia o perfil docente. 

Figura 33 - Sala do Projeto Despertar 

pela Leitura 

Este projeto oferece estudo e 

participação do preso, além do 

processo institucionalizado. 
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 A realização de tal questionário foi essencial. Vinte e três docentes foram 

convidados a participar de maneira livre ao darem suas respostas, sendo que no 

período de aplicabilidade destes 23, somente 11 foram respondentes das perguntas 

semiestruturadas. Sendo sete pessoas do sexo feminino e quatro do sexo masculino. 

  

Gráfico 6– Faixa Etária dos docentes 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Foi possível perceber que a maior parcela dos professores que trabalham na 

unidade prisional tem idade entre 41 e 48 anos (dois tem 42 anos, um 43, um 47 e um 

48 anos). Os demais possuem entre 18 e 40 anos (um 24 anos, um 29, um 25, um 31, 

um 33 3 um 38). Totalizando 11 docentes. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Destes profissionais, seis são licenciados e trabalham na área; Quatro deles 

possuem curso de especialização – pós-graduação e apenas uma pessoa está 

cursando a licenciatura. A explicação que aqui se dá é a da escolha de vaga ser 

direcionada em alto grau a docentes habilitados e aos não habilitados somente 

quando a listagem de habilitados chega ao fim e passa-se a contratar pela chamada 

pública. 
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Gráfico 7- Formação Docente 
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Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Conforme citado anteriormente, a penitenciária de São Cristóvão do Sul possui 

duas unidades, a unidade I que abriga presos de menor periculosidade e a unidade II 

de segurança máxima. Em ambas unidades é ofertado o ensino da EJA, sendo que 

destes docentes que integram a pesquisa:  Dois são da unidade I e trabalham com 

presos do regime fechado, aberto e semiaberto; nove destes, atuam na unidade II com 

presos de alta periculosidade; e no contexto geral quatro docentes trabalham em 

ambas as unidades. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Quais motivos levaram você a escolher ou aceitar o trabalho na unidade 

prisional foi a pergunta. A cada semestre a equipe docente da EJA se renova tanto na 

sede quanto nas unidades descentralizadas atendidas. Quanto aos motivos que 

levaram os docentes a escolher ou aceitar o trabalho em educação na unidade 

prisional foram obtidas as seguintes respostas: para três deles, a falta de opção e as 

condições financeiras foram fundamentais na hora da escolha pela vaga; dois 

responderam que o ensino da EJA tem o foco no adulto que é preferência dos 

docentes e por conhecer a metodologia; dois relatam a escassez de vagas no ensino 

regular; três confessam que assumiram as aulas por curiosidade e apenas um por 

acreditar na ressocialização do preso.  
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Gráfico 10- Tempo de atuação na função 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Em relação ao tempo de trabalho do docente na unidade prisional, quatro 

professores atuam a quase um ano na ou nas unidades; cinco deles atuam de dois a 

três anos e apenas dois possuem a experiência de trabalho na contagem de quatro a 

cinco anos. Aqui pode ser visto que os docentes mesmo tendo oportunidades de 

trabalho no ensino regular optam por trabalharem um período sequer na unidade 

prisional. 
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Gráfico 11- Motivos que levam o preso ao estudo 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

No quesito à participação dos presos nas aulas, os motivos que os docentes 

acreditam no interesse dos presos são de que quase em sua generalidade a questão 

remição, sendo apontado por nove docentes; quatro relatam que muitos presos ainda 

sentem-se motivados a aprender coisas novas e possuem vontade para aprender e 

mudar de vida e um docente acredita que os presos apenas frequentam as aulas para 

ocupar o tempo ocioso. Mesmo a remição ainda sendo o maior impulso gerador, o que 

nos alerta quanto as respostas é ver a busca pelo conhecimento.  
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Gráfico 12- Dificuldade Docente 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Para a questão das dificuldades em ser professor dentro das unidades 

prisionais sete docentes atentam para a falta de materiais; quatro sobre a 

infraestrutura; um para a falta de recursos tecnológicos e um para o excesso de 

alunos. É visto que a carência32 de materiais geram aulas mais formais, mais 

tradicionais e sem inovações o que em contrapartida é visto pela administração da 

unidade prisional como precaução, tendo em vista a periculosidade dentro do 

ambiente, o que também se entende ao uso recursos tecnológicos. A improvisação 

nos espaços destinados ao ensino são relatos que reiteram a cada olhar do docente, 

uma vez que não é adequado para receber nem a eles e nem aos próprios presos, 

sendo locais por vezes insalubres, sem cobertura ou abertos chegando a molhar 

quando chove e alguns sem ventilação ou em demasia, por isso, são apontados como 

adaptados. Algumas turmas de Alfabetização e Nivelamento que possuem uma de 

cada, tem excesso de presos o que dificulta não somente a aprendizagem, mas 

também o ensino. 

 

 

                                            
32 Essa carência citada ao longo do texto refere-se à inexistência ou escassez de recursos que 
viabilizem o ensino e a aprendizagem. 
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Gráfico 13- O que dificulta o trabalho docente 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Em relação aos fatores que dificultam o trabalho, o espaço físico é apontado 

por quatro professores; cinco acreditam que a falta de recursos didáticos restringem 

as aulas serem diferenciadas e diversificadas; dois complementam citando a 

metodologia usada como limitada; um relata a dificuldade no deslocamento dos 

docentes de uma cidade para outra para o trabalho, uma vez que quase em sua 

totalidade os docentes são de Curitibanos e precisam ir à São Cristóvão; um cita que 

a falta de contato direto com o aluno interfere nas aulas sendo essa uma regra 

existente no termo de cooperação técnica, o de não criar vínculo ou proximidade com 

o preso para que ele não se sinta íntimo para pedir favores o que um docente também 

diz ter que se empenhar para não criar elo com os presos, tratando sua função de 

modo impassível. 
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Gráfico 14- Recursos didáticos 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Ao serem questionados sobre os recursos que utilizam em sala para suas 

aulas, se são suficientes para um aprendizado de qualidade, oito docentes 

responderam que são insuficientes uma vez que falta inclusive o básico como lápis, 

borracha, caderno e caneta, restringindo-se ao uso do livro didático sendo o trabalho 

limitado prejudicando a aprendizagem do preso inclusive quanto ao entendimento de 

alguns conteúdos que necessitam de materiais concretos para apropriação de 

conceitos sendo que a aprendizagem vai além da sala de aula; dois responderam que 

os materiais são suficientes para uma aprendizado de qualidade e acreditam que seria 

melhor caso conseguissem adentrar com outros mais e um não respondeu dentro dos 

critérios analisados. 
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Gráfico 15- Currículo utilizado na Unidade Prisional 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Em relação ao currículo, foi indagado se o docente considera apropriado para 

a unidade prisional e por que, oito deles responderam que consideram apropriado o 

currículo da EJA pois abrange o que os presos precisam aprender conforme indicado 

pela proposta pedagógica e pelas bases necessárias do processo ensino-

aprendizagem  da EJA devido este ser para o público de adultos que não concluíram 

na idade certa ou por diversos fatores que o impediram; dois acreditam que o currículo 

não está adequado para a realidade existente deste contexto, considerando que a 

modalidade da EJA deveria ter um currículo próprio e um não respondeu dentro dos 

critérios analisados, respondendo simplesmente que poderia ser mais extenso. 
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Gráfico 16- Dificuldades encontradas pelos docentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Ao responderem quais as dificuldades encontradas sendo docente da unidade 

prisional, cinco responderam sobre a falta de recursos básicos para o ensinar e o 

aprender; dois relatam a limitação em diversificar as metodologias tendo que adequar 

o planejamento ao contexto educativo; um acredita que as normas impostas seja 

indicativo; um julga ser a falta de transporte para os docentes e dois consideram não 

possuírem dificuldade no trabalho. Cabe ressaltar uma vez que repetidamente já foi 

citado a questão transporte, que este não é concedido aos docentes. Diariamente se 

organizam em grupos de até cinco pessoas e fazem rodízio para o trajeto de 

Curitibanos a São Cristóvão dividindo o combustível entre eles. Como última questão 

foi indagado: Em sua prática pedagógica quais os materiais que inviabilizam o 

desenvolvimento de sua função e quais os recursos mais utilizados por você para um 

aprendizado de qualidade. Após a leitura das respostas, fica assim observado: para 

P133 e P10 – Na visão destes docentes não há recurso que inviabilize, há recursos 

que fazem falta. São eles: aulas expositivas, leituras diversas, pesquisas, mais livros 

pertencentes a suas disciplinas,  trabalhos individuais e em grupo e debates; P2 – Não 

respondeu;  Para P4  não poder usar materiais diversos, uso de tecnologias e 

dificuldade dos presos visualizarem o quadro com mais proximidade, são práticas que 

                                            
33 Os participantes respondentes serão identificados pela letra P seguido de número sequencial para 
as respostas da última pergunta do questionário realizado com os docentes da unidade prisional.   
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inviabilizam o ensino de qualidade uma vez que os materiais utilizados são somente 

livro e pincel; P5- A resposta deste docente é direcionada a falta de todos os materiais 

necessários para um bom desenvolvimento em sala, afirmando ser este quesito que 

inviabiliza a função. Não citou sobre os recursos que utiliza em suas aulas; P6- Este 

docente não vê materiais que possa inviabilizar suas aulas, e com relação aos 

recursos que utiliza, relata ter necessidade de busca a novos conhecimentos e 

experiências dentro da prática docente, alega observar experiências e saberes dos 

presos para enriquecimento das aulas fazendo alterações em seu planejamento 

adequando conforme a realidade das turmas; P3, P7 e P9- Relatam utilizar jornais, 

livros, imagens revistas, gibis, atividades diferenciadas e dicionários, porém, não citam 

sobre os materiais que inviabilizam o desenvolvimento de sua função; P8- Para esse 

docente, faltam materiais básicos como caderno, caneta e borracha e não relata os 

recursos utilizados por ele em suas aulas; P11- Somente descreve que sua forma de 

trabalho é o uso do livro didático seguido de situações do cotidiano e finalizado com 

feedback.  

 

Gráfico 17- Adaptação do Currículo 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Na questão você considera o currículo deste contexto educativo adequado ou 

é necessário adaptar, 6 docentes responderam ser adequado não sendo necessário 

ajustes uma vez que engloba desde a alfabetização até o ensino profissionalizante; 
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três acreditam que as vezes se faz necessário adaptações quando o professor verifica 

que haja precisão para melhor compreensão de conteúdo ou mediação dele e dois 

acham que é necessário adaptações em alguns itens para atender a diversidade que 

há em sala de aula. Levando em conta que o sistema educacional está em 

permanente processo de transformação e nesse cenário que ocorrem encontros 

interculturais e as práticas pedagógicas e suas diretrizes se concentram, sendo assim, 

decorrente das respostas dos docentes faz-se necessário a existência de um currículo 

para EJA para cada modalidade pertencente desta, pensado a partir da realidade e 

dos protagonistas que o compõe até as mudanças organizacionais do sistema 

educativo. 

   

Gráfico 18- Metodologias Usadas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Com relação às metodologias utilizadas pelos docentes, perguntou-se quais as 

mais utilizadas a fim de fazer os alunos compreenderem o que lhes é proposto. Nesta 

questão, seis docentes responderam que usam-se de aulas expositivas considerando 

o que o aluno já traz de conhecimento ampliando o potencial histórico cultural dele, 

buscando sua conscientização, procurando levar a eles saberes e experiências que 

acrescentem sua visão de mundo, que enriqueçam as aulas com linguagem acessível 

e exemplos do dia a dia, valorizando o feedback deles; quatro relatam que suas aulas 

são tradicionais resumindo-se em leitura dos livros, debates, explicações, oralidade e 
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interpretação, exposição de matéria, exercícios para fixação e esclarecimento de 

dúvidas; somente um busca a forma lúdica para trabalhar inclusive temas atuais. 

 

Gráfico 19- Recursos que auxiliariam no aprendizado 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017). 

 

Em relação aos recursos considerados para melhor engajamento dos alunos 

quanto ao aprender, sete professores responderam que recursos tecnológicos como 

vídeos, documentários, pesquisas, apresentação em multimídia e recursos áudio 

visuais enriqueceriam os conhecimentos sobre as aulas, tendo em vista a rapidez com 

que se propagam as informações. Citam também sobre a conscientização do 

aproveitamento do tempo na prisão, utilizando essa prática reflexiva do conhecer, para 

sua vida pessoal e profissional; três acreditam que os recursos de cunho humano, que 

eles precisam querer vir para a aula, que não se sintam obrigados somente pela 

finalidade da remição, uma vez que quando não há interesse e conexão entre 

aprendizado e aprendiz pouco ou nada se pode fazer para que ele aprenda e um 

acredita que se houvesse melhor investimento e fosse oferecido melhores condições 

físicas, seria o ideal. 

Considerando que as respostas dos docentes possuem grande relevância na 

minha pesquisa, optei pelo roteiro semiestruturado. As perguntas foram elaboradas 

com o intuito de agregar elementos e reflexões relatados no diário de campo 

construído no período de observação das aulas dos docentes dentro da unidade 
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prisional e conhecer melhor o perfil investigativo ao analisar os dados. 

Com base nas respostas dos docentes das unidades I e II, são apontadas 

algumas problemáticas a serem descritas, como por exemplo a falta de opção de aulas 

no ensino regular, sendo este um dos maiores agravantes levando-os a desistência 

das aulas. O quesito tempo de serviço na área, onde os docentes são ACTs e atuam 

a menos de um ano também salienta a instabilidade em desenvolver práticas voltadas 

a resultados de longo prazo. Na visão docente bem como na minha visão enquanto 

pesquisadora, a remição é o fator principal de incentivo quanto a participação do preso 

nas aulas, seguido da condição de redução do tempo ocioso. 

 As práticas educacionais são restritas nas unidades prisionais, onde o cenário 

vivido e relatado pelos docentes é elencado em vários momentos, inclusive no roteiro 

de respostas. A infraestrutura inapropriada é um dos elementos comprovados e 

citados como principal entrave ao docente em realizar atividades diversificadas 

seguido nitidamente pela insuficiência de materiais didáticos e pedagógicos, o que 

limita o planejamento de ações diferenciadas. 

Para o currículo, um aspecto a ser destacado no contexto geral é que não existe 

um currículo com diretrizes próprias para o ensino na prisão, sendo por vezes 

ineficiente o existente necessitando a construção de uma proposta pedagógica própria 

para este contexto. Os ajustes já estão sendo feitos conforme a necessário, 

principalmente quando se usam de aulas expositivas. 

A visão dos docentes atrelada a minha, avalia a educação na prisão mesmo 

ainda carecendo de ajustes, como um importante suporte na construção e na 

promoção de uma nova perspectiva ideológica educacional. 

  

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou elucidar questões que problematizam o papel da 

educação na prisão e as adversidades inerentes a efetivação do direito dos presos, 

uma vez que para haver transformação social é preciso possibilitar esse direito, se 

efetivando o exercício da cidadania na medida em que o ensino contribui na formação 

de uma consciência crítica nos indivíduos. 

A escola, seja no espaço prisional ou não, é concebida como universo de 

socialização, embora esse feito seja positivo, o papel da educação não pode ser visto 

como exclusivo e singular na política de reinserção social, ela é parte de um conjunto 

articulado de ações que asseguram o desenvolvimento humano. Para que se possa 

alcançar este propósito é fundamental que se implementem políticas de atendimento 

que sejam direcionadas e contextualizadas às realidades visando promover a 

valorização humana. O conjunto de intervenções de iniciativas das políticas públicas 

deverá ter o intuito de fomentar a reinserção do preso em seu convívio social, 

ampliando a oferta em cursos profissionalizantes que possibilitem a aprendizagem de 

um ofício que promova por meio deste o desenvolvimento do preso, através da 

geração de emprego e renda; contemple a educação com a finalidade de conclusão 

dos estudos sendo ofertado o ensino em todas as etapas; que seja criado projetos 

voltados a leitura, cultura, tecnologia e prevenção; que as políticas possam 

oportunizar competências que visem modificar a realidade social sendo definida sua 

atuação e desenvolvimento num sistema de decisões coletivas e que essas ações 

tenham seus objetivos alicerçados na assistência integral resolutiva, para atender e 

efetivar os direitos de cidadania.  

No decorrer do processo das aulas observadas e da construção de um diário 

de campo contendo as informações coletadas, a análise da proposta nos permitiu 

aclarar algumas questões que permeiam o ensino dentro da prisão aliado ao ambiente 

desfavorável, ao resgate da dignidade do preso. A ideia utópica de que a relação entre 

a educação e a cidadania se interligam ao objetivar a democracia, acaba indo muito 

além dos documentos que norteiam, acabam sendo sentidos na pele que nem sempre 

o que é para ser, acaba sendo.  

Para que esta pesquisa tivesse real valor, concepções teóricas, documentos 

elaborados dentro da unidade prisional, artigos, teses e dissertações em referências 

com o tema, entrevistas com os responsáveis pelas duas unidades da penitenciária, 
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relatos de docentes, questionário direcionado e autores que subsidiaram o assunto, 

foram instrumentos relevantes para a elaboração do diário de campo que virá a nortear 

toda a escrita e tendo por vezes a própria pesquisadora como autora.  

Em cada aula observada aprendi muito com eles. Com os docentes, apesar de 

certa forma estarem pagando pra trabalhar a meu ver, tentam fazer da aula um 

ambiente menos tenso mesmo com pouco recurso. Com os presos, pude perceber 

que para alguns mesmo que minoria, estão em sala, para se apropriar da oferta desse 

benefício. Há uma carência atual quanto a destinação de verbas que antes era papel 

da secretaria de educação o envio de recursos didáticos e com base no censo do ano 

de 2016 houve um corte tendo uma nova leitura ao se anunciar que já existem verbas 

para essa finalidade, advindas da secretaria de justiça. E nesse meio acontecem as 

aulas. Literalmente um divisor de águas. 

Refletir acerca da educação dentro da prisão, bem como as práticas educativas 

desenvolvidas dentro da modalidade da EJA – Educação de Jovens e Adultos requer 

visão ampla das reais necessidades vistas nas aulas tradicionais e nos conteúdos 

descontextualizados. As experiências vivenciadas dentro do contexto prisional 

agregadas aos conhecimentos teóricos e legislações que subsidiam as práticas 

docentes embora limitadas, serviram para ampliar as discussões que possam 

futuramente vir a contribuir para intervenções formuladoras de políticas púbicas. Foi 

preciso compreender que não é preciso uma nova concepção educacional, mas uma 

adequação a já existente, que passe a abranger o estudo do preso não em seu direito 

de ir e vir, restaurando sua liberdade de expressão em suas escolhas na busca de um 

equilíbrio que resgatar a dignidade humana.  

Isso seria possível ao (re) elaborar um documento que venha a orientar o 

currículo que hoje se apresenta de forma frágil quase que ineficaz e com ele a 

ampliação ao uso de recursos que subsidiarão a prática, investimentos em formações 

continuadas aos docentes e demais servidores engajados no processo, aumento do 

tempo de contrato de ACT de um semestre para dois, investimentos em projetos 

educativos permanentes uma vez que ações temporárias não são suficientes para 

atender a todos e suprir a demanda em um reduzido espaço de tempo, práticas estas 

que visam oferecer ferramentas para reformular e ressignificar perspectivas de futuro 

potencializando assim condições de reinserção do preso. 

Ao mesmo tempo em que a educação proporciona condições oportunas para 

que ele seja reinserido, existe a ânsia de que ele possa transgredir e regredir na 
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reincidência da vida do crime, no entanto, diferente da prisão e sua forma de punição 

inicialmente na unidade prisional de São Cristóvão do Sul o trabalho e o estudo 

servem para afastar o preso da inércia e resgatar sua autoestima objetivando uma 

vida digna, o aprendizado de uma profissão e a compreensão de uma nova 

perspectiva. 

Dentro da unidade prisional a ressocialização é um desafio imenso, daí a 

necessidade de promover a educação. A unidade prisional escolhida para pesquisa 

se difere das demais uma vez que propõe alternativas de reabilitação desde as 

atividades laborais nas empresas que estão alocadas dentro da prisão, nas diferentes 

etapas de ensino ofertado, no projeto despertar pela leitura e nos diferentes cursos de 

qualificação. Ao conhecer o contexto prisional e suas dinâmicas de inclusão e 

exclusão, a pesquisa se desenhou sobre as práticas educativas observadas e 

vivenciadas que norteiam o ensino na prisão, onde há um viés entre o determinante e 

amparo legal da lei enquanto educação ser direito de todos e o desempenho e 

cumprimento dela pela equipe de partícipes que a integra, o que denota a divergência 

entre o hesitar social e as práticas empreendidas.  

A rotina diária educacional dentro da prisão dá indício de nostalgia em relação 

às celas de aula e à infraestrutura gerando certa tensão disciplinar, onde os docentes 

estando desprovidos de seus preconceitos culturais e sociais passam com o tempo a 

terem controle emocional para lidar com a experiência incomum que enfrentam 

diariamente em seu trabalho.  

Outra particularidade para as aulas na prisão é a relação ao uso restrito de 

materiais didáticos nas aulas para sua própria segurança, fatores que dificultam a 

expansão de suas atribuições. Assumir as aulas por falta de opção também foi é um 

aspecto a ser considerado uma vez que em ambas as unidades os docentes que não 

se adaptam a realidade da educação na prisão, são dispensados da função.  

De fato, a prisão não é um cenário comum. Desde o adentrar o espaço da 

prisão, passar pela guarita, observar muros altos e cercas de arame que demarcam 

toda a área visivelmente impedindo o acesso, seguido de revista no automóvel, 

apresentação da carteirinha de identificação obrigatória, o estar sendo monitorado, o 

acompanhamento do agente até as salas de aula percorrer com seus pertences pelo 

scanner, ser conduzido por agentes até as galerias ouvindo o abrir e fechar dos 

cadeados, grades e portões, sons estes que ecoam nos corredores intensificando o 

caráter hostil do contexto da prisão, podem ser visto como um limítrofe entre a fantasia 
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e a realidade.  

Não posso deixar de citar o sentimento do medo que se mistura ao pânico 

fazendo o corpo desestabilizar e liberar a adrenalina num misto de odores 

incomparáveis que só a prisão tem. Adentrar em um novo contexto, nem sempre se 

dá de modo fácil, traz consigo incertezas, angústias, inseguranças, medo... mas que 

não serviu de empecilho para que eu pudesse conhecer, desvendar e construir 

conceitos que me levou a refletir de fato que a educação na unidade prisional deve ter 

mais visibilidade. Características estas que só tendem a confirmar a falta de uma 

formação continuada específica para os docentes e equipe técnico-pedagógica que 

atuam em contextos de ensino como esse. Contudo, não é possível julgar qual solução 

é a mais apropriada para minimizar esse misto de desequilíbrio emocional. 

Cabe ressaltar que tal entendimento não subentende a formação de uma 

equipe própria ou até mesmo concursos que visem efetivar os docentes a fim de 

compor esse quadro, uma vez que esse ambiente com o passar do tempo os faria 

adoecer pelo esgotamento psicológico, a menos que houvesse acompanhamento de 

uma equipe multidisciplinar para atender esses docentes. Pensar a educação em 

prisões, não requer soluções exclusivas e momentâneas, mas sim ações que 

considerem as experiências e vivências compiladas na interação com a educação.  

Para as turmas, foi abordado como vão sendo distribuídos por etapa de ensino 

e projetos ofertados, os presos que estudam. Sendo possível perceber que mesmo 

para o preso que possui uma graduação é facilitado e concedido remir pelo estudo 

mesmo que retroceda os anos já concluídos, contexto este que nos permite refletir 

sobre a finalidade do interesse que se tem pelo estudo bem como para a unidade 

prisional a visão desta prática, tido como um mecanismo que auxilia a reduzir a 

superlotação. 

Sobre a condição docente há que se pensar no aspecto em que está a ausência 

de políticas públicas que configurem um método claro e conciso para subsidiar a 

função e está tornarem-se plena e significativa. Foi possível atentar para o contexto 

de descaso quanto ao ambiente onde o professor fica transmitindo por vezes 

impressões desagradáveis que nos leva a realçar a o entendimento de quem é e de 

quem está preso e neste sentido ser tomado pela inquietação, onde logo voltamos ao 

contexto real compreendendo ser este um dos princípios que orientam a estrutura 

organizacional do sistema penitenciário. 

A remição de pena a pessoas com privação de liberdade é um direito 
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assegurado por lei. Na segunda metade do século XX isso era feito por meio de 

atividades laborais. No entanto, atualmente isso se faz por meio da oferta de educação 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, projetos de formação profissional e 

formação complementar (como projetos de leitura) que são justificados sob o 

entendimento da reinserção social do apenado. Porém há uma falta de estrutura para 

tais atividades e o que se percebe muitas vezes é a reprodução de uma prática própria 

da escola regular. Neste sentido é possível perguntar qual o papel da educação em 

unidade prisional? 

Na tarefa de entender a importância da educação na prisão, buscou-se 

conhecer o processo da disposição curricular e metodológica da modalidade de EJA 

onde tal proposta considera as questões multiculturais que vem a dialogar com a 

diversidade cultural do aluno sendo possível estruturar por meio deste a seleção de 

conteúdos a serem trabalhados não sendo universalizado o que o aluno que cursa a 

EJA deva aprender, valorizando o potencial humano e sua bagagem cultural.  

No que diz respeito às orientações do Conselho Nacional de Educação e as 

resoluções que contemplam a abrangência da oferta de ensino, salienta-se a 

contextualização e adaptação didática e metodológica do ensino fundamental para a 

especificidade da EJA, integrando a mesma intencionalidade integrando também a 

educação em prisões. 

A LDBEN, a LEP e o PAR sendo o conjunto de amparo articulado no 

atendimento da educação na prisão que objetivam ações que se interligam no que 

tange a sua implementação, indicam elementos para o cumprimento da garantia de 

direitos que assume a missão do resguardo e favorecimento de novas oportunidades 

ao preso para retornar ao seio da sociedade, no entanto, nada assegura que mesmo 

sendo proporcionadas todas as condições favoráveis não possa voltar a reincidir 

criminalmente o que traz a ideia arraigada de que a ascensão social e a expectativa 

depositada na educação e que muitas vezes não se efetivam.  

O contexto educativo na prisão contribui para a ressocialização do preso, para 

melhor compreender essa proposta de atendimento, tivemos como referência os 

dados do DEPEN (2017) que retrata a faixa etária predominante dessa população 

atendida ser de 18 a 24 anos, solteiros, jovens, negros e com pouco ou nada de 

projetos de vida, o que pôde inclusive ser constatado nas observações de campo, 

diálogos com docentes e equipe responsável pela educação na prisão. Para isto, a 

educação na prisão acaba conquistando um espaço singular a favor das orientações 
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preventivas no resgate da liberdade e no seu retorno à sociedade primando pela busca 

do resgate do tempo que se perdeu, vendo na educação o instrumento que possibilita 

transformar sua história de vida, dentro da perspectiva de humanizar e politizar.  

Não podemos deixar de manifestar que esta é somente uma alternativa que se 

diferencia da rotina diária na prisão e que em nada exime a inexistência de outros 

mecanismos que promovam o direito civil, o direito social e o direito político.  

Podemos dizer que para a educação em prisões, a construção de propostas de 

intervenção e reinserção social que subsidiam a prática na unidade prisional desde o 

ano de 2017 já está sendo elaborada pelos responsáveis do CEJA e os responsáveis 

pela educação das unidades prisionais. Nele constam as regras e papéis predefinidos 

que busca um equilíbrio entre a instituição que cede e a que recebe. Neste ano de 

2018, um aspecto que contribuiu para o avanço deste material foram duas etapas de 

formação continuada para docentes numa parceria de oferta da SED e DEAP, 

gestores e agentes responsáveis pela educação na prisão, integrando todos para 

serem juntos os protagonistas no processo educativo. Para que esta conquista se 

efetivasse foram realizadas devolutivas ao Estado no que diz respeito às carências 

das unidades prisionais vinculados aos CEJAS quanto ao atendimento da demanda 

de presos que estudam. 

Considerando essas mudanças que intenta desde o princípio, refletir sobre as 

contribuições da educação na prisão, foi atribuído aos docentes um questionário a fim 

de traçar um perfil do profissional que trabalha com os presos delinear e consolidar 

uma proposta educativa autêntica que se adeque amplamente desde o perfil docente 

até as dificuldades que permeiam seu trabalho, compreendendo sua função e os 

significados da educação do preso. 

Ao se buscar um entendimento para a existência da oferta de educação na 

prisão, compreendeu-se também que ações protetivas se afirmam em cada realidade 

social existente. Diferente das demais unidades prisionais conhecidas no estado 

reprodutoras de descrença educacional, o papel da educação dentro da prisão 

fomenta a transformação do preso e do ambiente em que ele se insere, incita mesmo 

que de forma assistencialista a inclusão social a reinserção social, as relações 

interpessoais e a redução à discriminação social. 

Sabemos que há ainda um vasto investimento a ser feito na oferta da educação, 

é preciso que o Estado desenvolva políticas que beneficiem a proteção de todos 

visando à equidade social, garantindo a apropriação a formas de expressão, 
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ampliando o repertório curricular por meio de práticas socioculturais que valorizem os 

saberes e as competências essenciais para a formação plena de cidadania, incluindo 

acesso a direitos sociais bem como saúde, emprego, segurança e tudo aquilo que 

positivamente possa ser desenvolvido atingindo suas potencialidades e garantindo a 

participação plena na sociedade.  

Para que os docentes possam vir a conduzir uma formação educacional é 

necessário que haja comprometimento e se efetivem ideias que possam gerar 

melhorias pedagógicas conduzindo cada um a ser construtor de sua própria história, 

sendo capaz de modificar seu futuro ao reafirmar sua capacidade transformadora.  

Há que se possibilitar a promoção de desenvolvimento pleno abrangendo todas 

as dimensões com valorização às diferenças individuais, contribuindo na formação 

dos cidadãos proficientes de transformação, uma vez que a educação contribui na 

formação de valores, alicerçado em princípios éticos e morais.   

Em suma, há que se considerar enquanto proposta formativa e um dos meios 

de promover a integração social a partir do trabalho e da vivência algumas sugestões 

exemplificadas, tais como: o formato da formação docente e as necessidades de 

adequação  para possíveis avanços; a possibilidade de ajustes nos documentos já 

existentes visando atender e firmar melhorias; um ensino mais articulado com o 

contexto da realidade de educação em prisões; infraestrutura adequada a receber 

presos e docentes para as aulas propiciando novas práticas; currículo próprio para os 

alunos da prisão; materiais e recursos pedagógicos suficientes para fazer das aulas 

um espaço educativo; ampliação de projetos voltados à assistência integral resolutiva; 

equipe de trabalho dirigida a atender também aos docentes; estender o tempo de 

contrato do professor ACT a fim de aprender e ensinar a promoção de práticas de 

fortalecimento por meio da educação através da perspectiva dos direitos humanos; 

garantir que as experiências educativas; consolidar parcerias entre as secretarias de 

educação e de justiça visando dotar o homem preso de conhecimentos, valores e 

competências e também  investir em políticas de atendimento a longo prazo dando 

ênfase após a saída do preso da unidade prisional, entre outras. 

E mesmo sabendo que toda pesquisa se inicia de uma inquietação que se gera 

a partir de problemas, indagações, consultas e descobertas, ao final dela nem sempre 

há uma resposta exata, um desfecho generalista ou uma conclusão decisiva e restrita. 

Ao contrário disso, é um período que se teve para conferenciar, explorar e examinar 

todo o material elaborado, compilado e selecionado durante os estudos onde por 
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vezes abrem-se espaços para novas questões que por sua vez dará prosseguimento 

a novas dúvidas, pois a busca pelo conhecimento é interminável e constante. 
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