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RESUMO 
 
A formação social é produto de interferências política, econômica, cultural, religiosa, 

familiar, educacional, medicinal, sendo portanto, diversas variações de 

conhecimentos. 

A Educação como um todo, trata-se da transferência do conhecimento científico 

acumulado na história humana e transmitido pela prática da Educação. Assim, é 

onde e quando o indivíduo dispõe do acesso ao conhecimento convencional 

embasado no aprendizado da leitura, da escrita, do cálculo. 

Dependendo de métodos educacionais utilizados, a Educação não transmite ao 

aluno questionamentos a respeito de obrigações e deveres obtidos na sociedade em 

que vive, assim, transmite apenas o conhecimento sistematizado. 

A Instituição Prisional, partindo de uma visão social como um todo ou simplesmente 

"de fora para dentro", é resultado do atual acúmulo de necessidades sociais. Os 

Governos Federais e Estaduais, a Justiça Penal, o Sistema Penitenciário, com 

auxílio da imprensa, transmitem informações sobre a população carcerária, prática 

criminal evidente, modelos dos regimes corretivos, custo financeiro para manutenção 

dos prisioneiros, rebeliões. 

Nesta dissertação, além da visão "de fora para dentro", é priorizada uma outra visão, 

a dos próprios detentos, buscando compreender o entendimento da prática 

educativa na prisão exigida pela Lei de Execução Penal e raramente divulgada. Para 

se aproximar da compreensão são buscadas as opiniões dos alunos presidiários a 

respeito da Educação que lhes é oferecida na Prisão, ou seja, trata-se da tentativa 

de encontrar uma visão "de dentro para fora" da Educação na Prisão. 

Motodologicamente, tais opiniões são conquistadas e analisadas a partir de 

depoimentos, entrevistas semi-estruturadas, questionários respondidos formalmente 

e observação sistemática amparada segundo os parâmetros pedagógicos. 

 

 

Palavras-chave -  Educação - Prisão; Ressocialização; Reeducação; Educação - 

opinião do presidiário. 

 

 
 
 



 

 

12 

 

ABSTRACT 
 
The social formation is the product of political, economic, cultural, religious, familiar, 

educational and medicinal interferences, which becomes different means of 

knowledge. 

The Education as a whole, is based on the scientific knowledge accumulated in the 

human history and transmitted by the educational practice. So, it is where and when 

the individual disposes of a conventional knowledge access based on the learning of 

reading, writing and calculating. 

Depending on the educational methods used, the Education doesn't transmit to the 

student, questionings about obligations and duties obtained in the society he lives, it 

just transmits the systematized knowledge.  

The Penitentiary Institution, based on the social right as a whole or just "from the 

outside in" is the result of the actual accumulation of social needs. The Federal and 

State Governments, the Penal Justice, the Penitentiary System, with the help of the 

press, transmit informations about the imprisoned population, evident criminal 

practice, standard of the corrective rules, financial cost to maintain the prisoners and 

rebellions. 

In this study, besides the "outside in" vision, it is important another vision, the 

prisoners vision, trying to understand the educational practice on the prison, imposed 

by the penal execution law and seldom published. To get an approach of the 

comprehension, the opinions are taken from the imprisoned students, about the 

Education that is offered in Prison, or so, it is about an attempt to find a vision "from 

the inside out" of the Education in Prison. 

Methodologically, this opinions are conquered and analyzed from declarations, 

interviews, semi-structured, questionnaires answered formally and systematic 

observation according to pedagogic parameter. 

 

 

Key words -  Education - Prison; Resocialization; Reeducation; Education - opinion 

inmate of a penitentiary. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

A proposição aqui discutida teve início no final da década de oitenta do século 

passado devido à participação em atividades educacionais na prisão. Naquela 

época, um presidiário contatava diariamente a biblioteca interna da atual 

Penitenciária de Marília à procura de leitura que provocasse conexão entre o que lia 

naquele momento com o que havia lido anteriormente. Em conversa rotineira, aquele 

assíduo freqüentador da biblioteca expressava o que refletia a respeito de sua 

liberdade. Dizia ter entendimento da conquista da liberdade condicional jurídica e, 

por outro lado, não se considerava em liberdade ao prever a possibilidade de 

aceitação ou rejeição nas relações sociais a que novamente estaria incluso 

"fisicamente" mesmo depois de cumprida a pena. Demonstrava preocupações em 

torno do conhecimento que havia adquirido durante os anos em que ficou isolado 

das relações sociais exteriores ao sistema prisional. No final da década de noventa, 

ancorada em auxílio, influências e interpretações do conhecimento científico, surgiu 

a oportunidade de dar início a esta dissertação. 

Para tanto, cabe aqui considerar que a liberdade social exige sujeição às 

regras já existentes antes da existência do próprio sujeito, ou seja, ao nascer o 

indivíduo já é sujeitado às regras que limitam sua liberdade. As regras são a base de 

imposição da dominação, do controle social, da obediência e da honestidade. As 

regras são o fundamento de aceitação da subordinação, do controle social, da 

obediência e, igualmente da honestidade. 

Já no século XVI, ao escrever sobre o tema "amizade", o pensador Montaigne 

(1984), utilizou argumentos do Ensaio intitulado "Servidão Voluntária" escrito por seu 

amigo Etienne de La Boétie: "Escreveu-o La Boétie em sua adolescência, a fim de 

se exercitar em favor da liberdade e contra a tirania" (MONTAIGNE, 1984, p. 93). 

Nesse pensar, houve preocupações com análises das relações ocorridas 

entre os que obedecem e os que comandam. Os primeiros sentem-se livres, mas na 
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realidade servem, encontram-se em um sistema de sujeição que não transparece. 

Além de Montaigne, atualmente buscando o entendimento do pensar de La Boétie, o 

pesquisador Pierre Clastres escreveu no livro - Arqueologia da Violência: Ensaio de 

Antropologia Política (1982) que o referido pensador do século XVI demonstrou 

inquietações em suas reflexões a respeito da obediência, submissão e desejo de 

servir ao soberano por parte da maioria da sociedade, tanto em seu tempo como em 

épocas passadas. Para o autor, segundo La Boétie, existe uma divisão da sociedade 

entre aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Entende que em algum 

momento da história algum acontecimento provocou a perda da liberdade gerando a 

servidão, ocorreu um "malencontro1 que conseguiu desnaturar o homem, o único 

nascido para viver livremente" (CLASTRES, 1982, p. 113). 

Neste sentido, há uma farta literatura que discute as questões e a natureza 

dos esquemas de poder consideradas por ponto-de-vista histórico, filosófico, 

psicológico, cultural, descrevendo-o sob distintas óticas que discutem a questão da 

"dominação - subordinação - sujeição", retratando, por olhares múltiplos a extensão 

das relações humanas para sujeitos inseridos em um maior ou menor grau de 

"liberdade". 

Conforme referências acima mencionadas, é possível direcionar o pensar ou 

a reflexão para que se busque e, se possível encontre, o entendimento ou a 

percepção do sistema de sujeição existente ainda nas sociedades ditas "livres", 

"democráticas". Os poderes hoje instalados são estruturados de maneira analógica 

que aparentam sempre ter existido, os homens continuam com o desejo de servir, 

não ao soberano como o exemplificado na obra de La Boétie, mas a novas 

estruturas de poder. 

Aos loucos, vagabundos, criminosos, revolucionários, que atualmente, mesmo 

que de maneira inconsciente, neguem o sistema de sujeição predominante, existe o 

hospício, a casa de correção, a prisão. Existe, invariavelmente, como meio de 

punição, um determinado grau de perda da liberdade. 

Por outro lado, seguindo o método de análise de La Boétie, é esta liberdade 

que leva o homem à “servidão voluntária”, é esta liberdade que propicia ao homem a 

                                                                 
1 O que diz La Boétie? Mais do que qualquer outro clarividente, afirma antes que esta passagem da 
liberdade à servidão deu-se sem necessidade, afirma-a acidental – e quanto trabalho desde então 
para pensar o impensável malencontro! – a divisão da sociedade entre aqueles que mandam e 
aqueles que obedecem ( CLASTRES, 1982, p. 113). 
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defesa do sentimento de ser livre. Indivíduo algum sente-se servil ou preso a um 

sistema de sujeição. Contudo, sente-se livre para ir e vir, escolher a quem deseja 

servir, trabalhar, escolher seu caminho. Acredita na liberdade e ao mesmo tempo 

respeita os limites dela, ou como diria Michel Foucault, teme ser um “caído do pacto 

social” (FOUCAULT 1998, p. 214), teme ser classificado como louco, vagabundo ou 

criminoso, enfim, teme perder a liberdade a que se sujeitou. 

No querer manter-se em liberdade, respeitando os padrões já estipulados, o 

indivíduo deve ser conduzido ao contato com o conhecimento cultural e científico de 

gerações em gerações se acumulando. A transmissão do conhecimento científico 

executada pela Educação procura culturalizar o indivíduo desde a alfabetização e se 

divide em diversas disciplinas objetivando a compreensão ou adaptação compatível 

com a organização social a que os educandos se relacionam. Estes conhecimentos 

transmitem ainda maior possibilidade para que se possa compreender e aceitar as 

regras judiciais voltadas para a convivência em liberdade. Assim, o indivíduo que 

cometer alguma ação contrária à já estipulada, poderá ser julgado e considerado 

inadequado para a prática das detalhadas condutas já determinadas e ser inserido 

em alguma instituição corretora. 

Tradicionalmente, a instituição prisional intenta exercer a função de correção 

dos que cometeram crimes. É um método prático de induzir os presos a 

comportamentos exigidos pela sociedade com controle penitenciário e interpretação 

jurídica. 

A prisão é uma instituição que provoca perplexidade tanto aos que a 

observam externamente (de fora para dentro) quanto internamente (de dentro para 

fora). A observação externa é um alerta para as conseqüências a que pode estar 

sujeitado com a perda da liberdade. A observação interna é amparada pela busca da 

adequação e aceitação da regra imposta externamente. Porém, tal observação 

interna é cercada pela regra de outra sujeição: a própria regra interna. Então, o 

prisioneiro é submetido a duas sujeições: a jurídica e a criminal. 

Aquele presidiário, aqui comentado no início desta introdução, procurador 

constante da biblioteca que o conduzia à leitura e que o impelia a pensar, buscava 

encontrar o entendimento da liberdade exterior à prisão. Compreendia os motivos 

que o conduziram à prisão, os motivos que justificavam sua permanência nela, e, 

igualmente, as etapas que permitiam sua saída: crime, condenação, cumprimento da 

pena. Por outro lado, em constante contato com a leitura na biblioteca da 
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penitenciária, buscava pela compreensão da palavra "liberdade" fundamentada no 

seu modo de pensar, conforme disse Harold Bloom: “uma democracia depende de 

pessoas capazes de pensar por si próprias. E ninguém faz isso sem ler”( BLOOM, 

2001, p. 11). Assim, com a perda do convívio social em liberdade e a procura de 

caminhos que possibilitassem seu retorno, nesta dissertação, será abordada a 

interpretação da forma de pensar de alguns indivíduos que se encontram em tal 

situação. 

A delimitação do assunto a ser tratado depende de alguns embasamentos 

teóricos que justificam: a existência das prisões no ocidente; a Educação 

Fundamental exigida pela Lei de Execução Penal Brasileira; a metodologia sugerida 

pela Fundação (Funap) responsável pela administração da Educação no Sistema 

Penitenciário do Estado de São Paulo; o interesse e a prática de alunos a respeito 

da Educação na Penitenciária de Marília.  

A problematização tem como fronteira a busca de entendimento do interesse 

que os alunos detentos demonstram ao procurarem pela prática educativa formal 

adotada na prisão. 

Internamente, a prisão aponta diversas perspectivas. O agente de segurança, 

o psiquiatra, o médico, o assistente social, o advogado, o diretor, o professor, além 

de participarem relativamente do cotidiano prisional, têm também, cada um, sua 

própria interpretação da instituição prisional e de seus reflexos sociais. Os presos, 

entendidos aqui como os elementos relevantes da instituição prisional, possuem 

também diferenciadas interpretações da referida estrutura. 

Essa busca de diversos entendimentos, como objetivo, gira em torno de 

preocupações com a esfera educacional convencional no que se refere às suas 

interferências nas necessidades que os detentos possuem e que são existentes na 

rotina prisional. Em outros termos, foi procurado o entendimento da eficácia da 

"Educação Formal" em meio a tanta complexidade existente no sistema punitivo 

atual. Portanto, buscou-se pela avaliação de como os alunos "consideram" a 

Educação, e os motivos que estimulam suas permanências ou desistência na 

escola, com o intuito de não apenas compreender e relatar o sistema prisional, suas 

regras, eficácia ou sucesso mas, fundamentalmente, interpretar o ângulo que não se 

vê habitualmente: a prisão pelo seu "lado de dentro", do ponto de vista do próprio 

detento. 
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Eventualmente, ou vista como uma hipótese, a prática educativa, segundo as 

orientações teóricas, é uma tarefa que deve ir além da simples transmissão do 

conhecimento sistematizado, sendo que na prisão este “ir além” deverá alcançar as 

necessidades do aluno-detento. Para tanto, faz-se necessário conhecer quais são 

suas necessidades e como abordar tais questões. 

Diversas orientações pedagógicas sobre os conteúdos a serem trabalhados 

pela Educação defendem que o raciocínio exato é uma base para a compreensão de 

outros conteúdos. O raciocínio exato, neste caso, estaria auxiliando a compreensão 

da História que depende da compreensão do ano, da década, do século, do milênio. 

Assim, a compreensão da Matemática permite igualmente compreensão da História. 

A interação entre disciplinas escolares, denominada interdisciplinaridade, existe de 

forma direta, pois trata-se de conhecimentos que originam de uma mesma fonte: a 

vida do homem. 

O preso, mesmo encontrando-se excluído do convívio social num sentido 

amplo, é um ser humano em todo o seu potencial. No entanto, dada a condição 

carcerária, foge dos temas relacionados às "humanidades", talvez pelo fato de ter 

ausente uma das maiores conquistas humanas contemporâneas: a liberdade, o 

direito de ir e vir. 

A prisão caracteriza-se como produto das articulações humanas, 

possivelmente a mais nefasta ou mais engenhosa obra humana. O modelo de 

punição justificado e aceito pelos segmentos sociais e também pelo prisioneiro, 

mesmo estando este em um sistema de sujeição corpórea, se instalou, se expande e 

não foi encontrado outro método punitivo que supere o atual. A organização da 

sociedade requer, necessita, estimula e depende da instituição prisional da maneira 

como está instalada visando estabilidade. 

A prisão, em sua natureza, é a instituição que estimula diversas 

características humanas: sujeição, repressão, liberdade, mutilação, inconsciência, 

poder, violência, esperança, egoísmo, ódio... A prisão revela e, ao mesmo tempo 

oculta, excessivamente, parte da essência do homem: a liberdade. 

O educador Paulo Freire (1987), justificando a "Pedagogia do Oprimido", 

entende o homem como um ser que pouco sabe de si próprio. Este “pouco saber de 

si” posiciona o homem como um problema para si mesmo, pois procurando 

respostas para a sua existência, é levado a outras perguntas. Freire reconhece a 

desumanização como uma realidade histórica, mas acredita na humanização como 
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outra viabilidade. Assim sendo, para o autor, “humanização e desumanização, 

dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos 

homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão” (FREIRE, 1987, 

p. 30). Argumenta também que, diante das possibilidades, a humanização tende a 

ser a vocação dos homens,  

 
[...] vocação negada mas também afirmada na própria negação. Vocação 
negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos 
opressores, mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos 
oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada (FREIRE, 1987, 
p. 30). 

 
 

Paulo Freire interpreta o homem como um ser que pouco sabe de si, o 

considera um ser inconcluso cuja inconclusão possibilita tanto a desumanização 

quanto a humanização. Este autor opta pela característica humanizante do homem, 

acreditando em sua vocação de ser mais. A possibilidade do ser mais, quando se 

trata da Educação, é amparada pela práxis, tomando o caminho iniciado na palavra, 

no diálogo, seguido pela ação–reflexão. Sendo assim, a Educação Libertadora trata 

os homens como seres da práxis, pois o fazer humano é ação e reflexão que leva à 

transformação do mundo. 

A proximidade das reflexões de Freire com a realidade dos oprimidos, neste 

caso, dos detentos, permite considerar que a estes, antes da prisão, já havia a 

negação da vocação de ser mais, negação esta reforçada, extremada, pela perda da 

liberdade. 

Entendendo a práxis como um dos sustentáculos da teoria educativa aqui 

discutida, a inquietação vai na direção da adequação desta à prática pedagógica do 

cotidiano escolar na prisão. 

A metodologia utilizada auxiliou a procura de dados que amparassem a 

compreensão da categoria “Educação Formal” no interior da prisão. Para tanto, 

optou-se por fazer análise dos projetos educacionais voltados para os alunos presos 

pois estes participam da escola que está inserida numa Instituição Prisional. Por 

outro lado, enfocou-se também as opiniões dos alunos detentos que foram coletadas 

com auxílio do tópico Organizador Prévio da Teoria de Aprendizagem Significativa, 

elaborada por David Ausubel (1968) e de questionários e entrevistas. Ainda que 

considerando os programas previstos para a Educação na prisão, os alunos 

opinaram sobre as motivações que os conduziram à prática educacional; a 
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existência de diferenças no ambiente escolar com os demais setores da prisão; 

vantagens e desvantagens que a Educação na prisão pode proporcionar; 

dificuldades que enfrentam para estudar e para (re)construir o sentido de "liberdade" 

que a Educação proporciona. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

DA DISCUSSÃO TEÓRICA 
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1.1 A Instituição prisional 
 
 

Um dos “espetáculos” significativamente atraente na atual estrutura social é 

a instituição prisional. Aproxima-se de um “espetáculo”, na direção que Michel 

Foucault (1998), ao descrever o suplício, denomina-o de “castigo espetáculo” 

(FOUCAULT, 1998, p.13). Usa novamente o termo “espetáculo”, quando se refere 

à “cadeia dos forçados” como técnica punitiva:  

 
A importância que parece ter adquirido como espetáculo no começo do 
século XIX talvez esteja ligada ao fato de que ela juntava numa só 
manifestação dois modos de castigo: o caminho para a detenção se 
desenrolava como um cerimonial de suplício2 (FOUCAULT, 1998, p. 215).  

 
 
 Em linhas gerais, todo espetáculo requer um público e, para relatar 

ocorrências desta natureza, Foucault recorre a momentos da história das punições 

que retratam a curiosidade de diversos segmentos sociais em relação ao evento 

punitivo. Fazendo parte de um ritual, esta etapa trata da:  

 
[...]dimensão do espetáculo público; segundo a Gazette des tribunaux3, 
mais de 100.000 pessoas vêem a cadeia partir de Paris a 19 de julho: "A 
descida da Courtille ao Mardi Gras..." A ordem e a riqueza vêm ver passar 
de longe a grande tribo nômade acorrentada, essa outra espécie, a "raça 
diferente que tem o privilégio de povoar os campos de trabalhos forçados 
e as prisões" (FOUCAULT, 1998, p. 216).  

 
 
Atualmente, o “espetáculo punitivo” mantém o sentido estabelecido por 

Foucault ao analisar os suplícios, porém gravita em torno da própria instituição 

penal e tem o presidiário como principal “ator social”. Trata-se de um evento que se 

destaca no meio social com o intuito aparente de despertar a negação de projeção 

e identificação dos que a notam, é um “espetáculo público” difundido pelos meios 

de comunicação, sendo que estes não hesitam em divulgar notícias, principalmente 

no que se diz a respeito de rebelião, massacre, superlotação, tortura. É um 

“espetáculo” com objetivos contrários aos colocados por Edgar Morin (1977, p. 

156), por exemplo, ao comentar o comportamento menos ordenado da juventude 

comparado ao dos adultos, pois,  

 

                                                                 
2 Faucher notava que a cadeia era um espetáculo popular “principalmente depois que se haviam quase 
suprimido os cadafalsos” (FOUCAULT, 1998, p. 258, notas do capítulo II). 
3 Gazette des tribunaux, 20 jul. 1836 ( FOUCAULT,1998, p. 258). 



 

 

22 

 

[...]enquanto para os adultos o mundo da gang, da liberdade, do homicídio 
são pacíficas evasões projetivas, esses temas podem tornar-se modelos 
de conduta para os adolescentes; donde certos efeitos da cultura de 
massa, do cinema em particular, sobre a delinqüência juvenil. Essa 
influência não concerne, evidentemente, senão a uma minoria de 
adolescentes, condicionados à delinqüência por suas determinações 
sociais ou familiares, e nesse contexto a cultura de massa fornece 
exemplos, dá o estilo (MORIN, 1977, p. 156). 

 
 
Discutem-se quanto a isto duas situações: a do mundo da gang, da 

liberdade, do homicídio, projetando modelos de conduta com auxílio da cultura de 

massa identificada como espetáculo, e a do mundo dos presos, da perda da 

liberdade, do sofrimento, projetando a negação dos modelos de conduta, 

principalmente com auxílio da comunicação de massa. A segunda situação é 

considerada aqui como “espetáculo punitivo”. 

A prisão, com suas muralhas e aparatos policiais demonstrando força e 

imponência, proporciona curiosidade. Os aparatos jurídicos, a polícia, o médico, o 

segurança, o professor, a visita, o funcionário da burocracia, o preso, são agentes 

sociais que a fazem existir. No entanto, o preso assume o papel essencial nesta 

instituição, pois a prisão não existiria caso não existisse o prisioneiro. A casa de 

detenção não seria casa de detenção com a ausência do detento, o cárcere não 

seria o cárcere sem o encarcerado, a penitenciária não seria a penitenciária sem o 

condenado. 

É como descreve Michel Foucault em “A História da Loucura na Idade 

Clássica” (1972) ao abordar o desaparecimento da lepra no mundo ocidental no 

final da Idade Média e, conseqüentemente, o abandono dos leprosários devido a 

falta de leprosos. Com o fim da lepra, num primeiro momento, os leprosários 

recebem portadores de doenças venéreas que logo são encaminhados para 

hospitais, recebendo tratamentos entre outros doentes.  

Diferentemente dos dois eventos anteriores muitos leprosários assumem 

uma nova característica a partir da Idade Clássica, recebendo o nome de “casas de 

internamento”. Mantidas pelo poder público e doações das monarquias espalhadas 

pela Europa, são nomeados de “hospícios”, e transparecem até de maneira 

conflituosa,  

 
[...] os velhos privilégios da Igreja na assistência aos pobres e nos ritos da 
hospitalidade, e preocupação burguesa de pôr em ordem o mundo da 
miséria; o desejo de ajudar e a necessidade de reprimir; o dever de 
caridade e a vontade de punir; toda uma prática equívoca cujo sentido é 
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necessário isolar, sentido simbolizado sem dúvida por esses leprosários, 
vazios desde a Renascença mas repentinamente reativados no século 
XVII e que foram rearmados com obscuros poderes. O classicismo 
inventou o internamento, um pouco como a Idade Média a segregação dos 
leprosos; o vazio deixado por estes foi ocupado por novas personagens no 
mundo europeu: são os “internos”. O leprosário  tinha um sentido apenas 
médico; muitas outras funções representam seu papel nesse gesto de 
banimento que abria espaços malditos. O gesto que aprisiona não é mais 
simples: também ele tem significações políticas, sociais, religiosas, 
econômicas, morais. E que dizem respeito provavelmente a certas 
estruturas essenciais do mundo clássico em seu conjunto (FOUCAULT, 
1972, p. 53). 

 
 

O que vale ressaltar até aqui, é a figura do “interno”, que aprisionado, 

assume papel essencial na casa de internamento, espaço este como os que já 

serviram para isolamento de leprosos e portadores de doenças venéreas. O 

interno, representante da pobreza, da miséria, ou como diz Foucault, “o homem 

que não pode responder por sua própria existência” (FOUCAULT, 1972, p. 56), é o 

personagem próprio da Idade Clássica e jamais tinha sido reconhecido 

anteriormente na história ocidental. Foi, portanto, a essência da instituição que o 

excluiu socialmente. O suplício teve o condenado como elemento central desta 

prática punitiva executada em praça pública. Atualmente, o prisioneiro é a essência 

de todo o sistema penitenciário. 

 

 

1.2 Método punitivo antigo 
 
 
Na Antigüidade, o poder de punir se justificava principalmente na religião, 

por isso os antigos argumentavam que as leis não eram obras dos homens, mas 

dos deuses. Com este método, punitivo em alguns casos, procurava-se o suplício 

do corpo e da alma religiosa dos indivíduos errantes. “Na cidade antiga a lei pune 

os grandes culpados com um castigo sempre considerado terrível: a privação da 

sepultura. Punia-se-lhes assim a sua própria alma, infligindo-lhe um suplício quase 

eterno” (FUSTEL DE COULANGES, 1981, p. 19).  

A crença religiosa que o homem antigo carregava em seu interior foi a 

principal referência que justificou e sustentou o poder de julgar e punir da época.  

 
As leis ficaram sendo, durante muito tempo, coisa sagrada. Mesmo na 
época em que se admitiu que a lei pudesse resultar da vontade de um 
homem, ou dos sufrágios de um povo, ainda então se considerou 
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indispensável a consulta da religião, e que esta, pelo menos, autorizasse. 
Em Roma não se acreditava na unanimidade de sufrágio como suficiente 
para promulgar a lei: tornava-se ainda necessário ter sido aprovada a 
decisão do povo pelos pontífices, e que os áugures atestassem a sanção 
dos deuses para a lei proposta. ( A regra, muito rigorosamente observada 
no primeiro século da república, desapareceu mais tarde, ou mesmo foi 
suprimida.) (FUSTEL DE COULANGES, p. 199). 

 
 

Os direitos civis e políticos da época estavam também estruturados em torno 

de símbolos religiosos. Este mecanismo punitivo pode aqui ser exemplificado com 

a categoria “exílio” existente na sociedade antiga. Ao ser exilado, o indivíduo perdia 

também os seus deuses que habitavam sua casa, deuses estes que não o 

acompanhariam em outra terra. A punição em tal situação tratava da privação da 

prática religiosa implicando a perda de direitos civis e políticos. O exilado,  

 
[...] não tinha mais direito de propriedade: sua terra e todos os seus bens 
eram confiscados em proveito dos deuses ou do Estado; não tendo mais 
culto, perdia a família; deixava de ser esposo e pai. Seus filhos deixavam 
de estar sob seu poder; deixava de ter uma esposa, podendo essa, se 
quisesse, tomar outro marido (FUSTEL DE COULANGES, p. 211). 

 
 

Esse método punitivo estruturado em torno da crença religiosa de um povo 

perdurou por muitos anos.  

 

 

1.3 Surgimento de um novo método de julgar e punir 

 
 
Foucault (1998) revela que no ocidente, a partir do final do século XVIII e 

início do século XIX, ocorreram diversas mudanças nos métodos punitivos, 

provocando uma reorganização de toda a economia dos castigos, implicando 

modificações na justificativa moral ou política no que se refere ao direito de punir. 

Para o autor, nesse período, estabilizou-se uma nova teoria da lei e do crime, uma 

nova era da justiça penal suprimindo o “espetáculo punitivo” que ocorria com o 

suplício dos corpos dos condenados em praça pública. A justiça passou a 

entender, a partir de então, que com o fim do suplício o corpo do condenado deixou 

de ser o principal alvo da repressão penal encontrando-se, a partir de então,  

 
[...] 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 
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e como um bem. Segundo essa penalidade, o corpo é colocado num 
sistema de coação e de privação, de obrigações e de interdições. O 
sofrimento físico, a dor do corpo não são mais elementos constitutivos da 
pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma 
economia dos direitos suspensos (FOUCAULT, 1998, p. 14) 

 
 
Para Foucault, a modificação nos mecanismos punitivos e a redução do 

suplício ocorreram entre os anos de 1760 e 1840, mas não chegaram ao fim: 

"Permanece, por conseguinte, um fundo “supliciante” nos modernos mecanismos 

de justiça criminal – fundo que não está inteiramente sob controle, mas envolvido, 

cada vez mais amplamente, por uma penalidade incorporal" ( FOUCAULT, 1998, p. 

18 ). 

O fundo “supliciante” das punições continuam existindo; o que deixou de 

existir foi o suplício do corpo exposto como espetáculo em praça pública. 

Desapareceu, portanto, o corpo como principal objeto da repressão penal. 

Com o desaparecimento do espetáculo punitivo retratado pelo suplício e com 

o surgimento de uma nova economia dos castigos representando parte das novas 

técnicas de poder, o autor aqui discutido focaliza, em seus estudos, o entendimento 

da história da alma moderna em julgamento, ou seja, empenha-se em 

compreender com base na pesquisa:  

 
[...] uma história correlativa da alma moderna e de um novo poder de 
julgar; uma genealogia do atual complexo científico-judiciário onde o poder 
de punir se apóia, recebe suas justificações e suas regras, estende seus 
efeitos e mascara sua exorbitante singularidade (FOUCAULT,1998, p. 23). 

 
 

Vale aqui ressaltar, que o autor afirma a ocorrência de uma correlação entre 

a alma moderna e o novo poder de julgar, trata-se portanto da correção da alma 

através da justiça. A justiça não tem mais o corpo como principal objeto aos moldes 

do suplício, o novo poder de julgar busca a correção do indivíduo. Para Foucault 

(1998), o termo “alma” não representa o sentido religioso ou ideológico, trata-se da 

“alma” que, por sua interpretação,  

 
[...] tem uma realidade, que é produzida permanentemente, em torno, na 
superfície, no interior do corpo pelo funcionamento de um poder que se 
exerce sobre os que são punidos – de uma maneira mais geral sobre os 
que são vigiados, treinados e corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os 
escolares, os colonizados, sobre os que são fixados a um aparelho de 
produção e controlados durante toda a existência (FOUCAULT, 1998, p. 
28). 
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Essa alma é o elemento a ser corrigido, essa correção é justificada por um 

saber e utilizado por um poder. É o saber gerando poder. 

 

 

1.4 A genealogia do “complexo científico-judiciário” 

 
 
Ao buscar a genealogia do complexo científico-judiciário, o autor procura 

mostrar a justificativa punitiva mascarada pela ciência, ou seja, um saber científico 

justificando o poder de corrigir a “alma” de indivíduos, ocorrendo, então, a relação 

entre saber e poder. Diz Foucault (1998):  

 
Esta alma real e incorpórea não é absolutamente substância; é o elemento 
onde se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a referência de 
um saber, a engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um 
saber possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder. Sobre 
essa realidade-referência, vários conceitos foram construídos e campos de 
análise foram demarcados: psique, subjetividade, personalidade, 
consciência, etc.; sobre ela técnicas e discursos científicos foram 
edificados; a partir dela, valorizaram-se as reivindicações morais do 
humanismo (FOUCAULT, 1998, p. 29).  

 
 

Trata-se do humanismo do século XVIII caracterizado pela intensificação da 

busca da razão com fundamentos cada vez mais científicos, é neste período da 

história ocidental que novos elementos entram em cena juntamente com o poder 

de punir, sendo, portanto, “um saber, técnicas, discursos científicos”, que se 

formam e ocupam espaços juntamente com a prática do poder de punir. Ao 

entrelaçamento ocorrido entre a justiça e este novo saber, Foucault (1998) 

denomina “complexo científico-judiciário”.  

Os exemplos da Antigüidade, mencionados anteriormente, revelam a 

justificativa punitiva mascarada pela religião. A punição, entendida como a 

exorbitante singularidade do poder de julgar, segundo orientações de Foucault 

(1998), atualmente é mascarado por um “complexo científico-judicário”. O discurso 

“científico” encontra o seu espaço na prática de julgar e punir. 

Para ilustrar que ocorreu uma correlação na história da alma moderna e do 

atual poder de julgar; para entender o “complexo científico-judiciário” em que o 

poder de punir se apoia, se justifica, estabelece suas regras, alastra seus efeitos e 

dissimula sua excessiva particularidade, Foucault (1998), tendo estas 
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preocupações como objetivo principal da pesquisa que desenvolveu, obedeceu a 

algumas regras gerais como ponto de partida e método de estudo, assim 

resumidas: 

 
[...] tentar estudar a metamorfose dos métodos punitivos a partir de uma 
tecnologia política do corpo onde se poderia ler uma história comum das 
relações de poder e das relações de objeto. De maneira que, pela análise 
da suavidade penal como técnica de poder, poderíamos compreender ao 
mesmo tempo como o homem, a alma, o indivíduo normal ou anormal 
vieram fazer a dublagem do crime como objetos da intervenção penal; e 
de que maneira um modo específico de sujeição pôde dar origem ao 
homem como objeto de saber para um discurso com status “científico” 
(FOUCAULT 1998, p. 24).  

 
 
 Independente da normalidade ou anormalidade de indivíduos da atual 

sociedade, os detentos são objetos da intervenção penal pelo fato de estarem 

presos e diariamente acompanhados pela exigência e análise de 

acompanhamentos científicos. 

 

 

1.5 O discurso científico na instituição prisional 

 
 
Para fixar o entendimento do Sistema Penitenciário nesta dissertação, 

considera-se ser relevante atentar para as regras anteriormente aqui estabelecidas, 

principalmente no que se diz à inserção de um discurso “científico” na prática 

judiciária. Em outros termos, é possível tornar perceptível “o discurso com status 

científico”, quando necessário se faz a análise comportamental do indivíduo recluso 

que procura progressão para regime semi-aberto ou condicional. 

A prática do poder de punir, entendida como a exorbitante singularidade do 

sistema jurídico, atualmente está deslocada em diversas instâncias. Desde que a 

pena não determina o tempo preciso que o condenado deverá cumprir, pois este 

pode continuar se defendendo mesmo depois de preso, é possível conquistar 

promoção para regime semi-aberto ou liberdade condicional. Para a confirmação 

da referida promoção regimental entram em cena o psiquiatra, o psicólogo, o 

diretor do setor de educação, o assistente social. Estes remetem informações ao 

sistema jurídico, relatando com base na exigência comportamental, se o preso tem 
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condições de ser promovido a outro regime prisional. Portanto, o "julgamento" não 

é tarefa apenas do juiz.  

Esse assunto é também encontrado na tese “Bacharéis, Criminologistas e 

Juristas: saber jurídico e nova escola penal no Brasil (1889 – 1930)”, Alvarez, 

(1996), quando é abordado o tema “direito, lei e norma”. Assim, focaliza a 

ocorrência da penetração de “saber com status científico” na justiça penal com 

base em análise elaborada por Foucault: 

 
Assim a psiquiatria, a antropologia criminal e a criminologia são exemplos 
destes saberes normalizadores que, enquanto disciplinas que se 
pretendem científicas, abrem espaço para o conhecimento do indivíduo 
criminoso. Eles introduzem, no campo da lei, uma lógica de pensamento 
estranha ao da lógica jurídica clássica; introduzem nas práticas jurídicas e 
penais critérios de avaliação diversificados, a partir dos quais não se julga 
mais apenas a obediência ou não à lei, mas também a própria natureza do 
criminoso, seu comportamento antes e depois do crime cometido, seus 
desvios frente aos padrões de conduta considerados normais. Deste 
modo, pode-se distribuir e avaliar os atos delituosos numa série contínua, 
que vai da maior adequação à menor adequação a certo padrão, ao 
mesmo tempo em que esta avaliação tende a ser contínua, ao 
supervisionar os comportamentos cotidianos dos indivíduos sujeitos às 
práticas penais ( ALVAREZ, 1996, p. 39). 

 

 

1.6 Lei de execução penal 

 
 
O discurso científico está presente na instituição prisional sendo, portanto, 

assim amparado juridicamente: "Lei N º 7.210 de 11 de Julho de 1984, Institui a Lei 

Execução Penal" (BRASIL, 1995, p. 244). Exigida por força legal, em seu "Título II, 

Do Condenado e do Internado, Capítulo I, Da Classificação" (Brasil, 1995, p. 244-

245), na referida lei encontra-se o seguinte teor: 

 
Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes 
e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. 

Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação 
que elaborará o programa individualizador e acompanhará a execução das 
penas privativas de liberdade e restritivas de direito, devendo propor, à 
autoridade competente, as progressões e regressões dos regimes, bem 
como as conversões. 

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada 
estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 
(dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) 
assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de 
liberdade. 
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Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da 
Execução e será integrada por fiscais do serviço social. 

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção 
dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à 
individualização da execução. 

Parágrafo único. Ao exame de que se trata este artigo poderá ser 
submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade 
em regime semi-aberto. 

Art. 9º A comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da 
personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes 
peças ou informações do processo, poderá: 

I – entrevistar pessoas; 

II – requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e 
informações a respeito do condenado; 

III – realizar outras diligências e exames necessários (BRASIL, 1995, p. 
245). 

 
 

O trecho da Lei de Execução Penal Brasileira, acima citado, demonstra com 

clareza uma das preocupação do pensador Michel Foucault (1998), quando alertou 

para a existência de um “complexo científico-judiciário” em que o poder de punir se 

apóia e recebe suas justificações e regras. Psiquiatra, psicólogo, assistente social 

são técnicos que, com base em discursos científicos, amparam a justiça, 

acompanhando, classificando e, portanto, julgando a personalidade de indivíduos 

presos que pleiteiam progressão de regime prisional.  

A Comissão Técnica de Classificação elabora o parecer contendo 

informação jurídica, informação disciplinar, informação laborterápica, síntese social, 

síntese psicológica, síntese psicopatológica. Esse parecer indica se os requisitos 

são favoráveis ou desfavoráveis para a progressão de regime, ou seja, trata-se de 

uma análise da “terapia prisional” a que o detento é submetido durante o período 

que se encontra recluso. Com base neste parecer, a justiça penal determina a 

progressão ou não do sentenciado. 

 

 

1.7 Os métodos punitivos como tática política 

 
 
Foucault (1998) estruturou parte de seus estudos entendendo que os 

mecanismos punitivos têm efeitos que vão além da repressão, pois a punição tem 
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função social complexa. Analisa os métodos punitivos como agentes de uma tática 

política, sendo técnicas exclusivas do processo de poder e não simples 

conseqüências de regras de direito ou indicadores de estruturas sociais. Entende 

que a tecnologia do poder se origina juntamente com a história do direito penal e 

das ciências humanas. Por último, pretende verificar se a humanização da 

penalidade, entendida como “correção da alma”, juntamente a um saber científico, 

“não é o efeito de uma transformação na maneira como o próprio corpo é investido 

pelas relações de poder”. (FOUCAULT, 1998, p. 24). 

Não esquecendo as regras de Foucault (1998) como orientações teórico-

metodológicas para a compreensão da instituição prisional, esta pesquisa procura 

ater-se, primeiramente, ao método referente, quando trata do sistema de sujeição 

em que vive o prisioneiro. Para que o preso esteja em um sistema de sujeição, 

deverá existir uma “tecnologia política do corpo ”, um saber que visa à dominação 

que, para o autor, trata-se de uma “microfísica do poder”. Ainda neste campo de 

saber encontram-se as técnicas punitivas que fazem parte de um corpo político 

sustentado pelo  

 
[...]conjunto dos elementos materiais e das técnicas que servem de armas 
de reforço, de vias de comunicação e de pontos de apoio para as relações 
de poder e de saber que investem os corpos humanos e os submetem 
fazendo deles objetos de saber (FOUCAULT 1998, p. 27). 

 
 

Sendo assim, o Sistema Penitenciário compõe parte da organização que a 

atual sociedade se estrutura e internamente procura levar a efeito a prática de 

atividades educacionais. 
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DA EDUCAÇÃO NA PRISÃO 
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2.1 Penitenciária de Marília 

 
 
A pesquisa aqui desenvolvida foi realizada em uma instituição prisional 

inaugurada em 29 de março de 1989, inicialmente denominada Casa de Detenção 

de Marília. A partir de 03 de julho de 1998, passou por reestruturação administrativa 

e recebeu o nome de Penitenciária de Marília. A Casa de Detenção tinha como 

estrutura administrativa: Diretoria Geral, Seção de Valorização Humana, Serviço de 

Produção, Seção de Saúde, Serviço de Segurança e Disciplina e Serviço de 

Administração. Com a reestruturação, que possibilitou a mudança para 

Penitenciária, passou a comportar o Centro de Reabilitação, Centro de Atendimento 

de Saúde, Centro de Segurança e Disciplina, Centro de Qualificação Profissional e 

Produção, Centro Administrativo, e Núcleo de Prontuário Penitenciário. 

 

 

2.2 A "Educação Formal" na prisão 

 
 
A prática da "Educação Formal" foi inserida na Penitenciária de Marília no 

final do ano de 1989. Atualmente é coordenada pelo Núcleo de Educação que 

responde aos interesses teóricos do Centro de Reabilitação. A investigação aqui 

pretendida relatou quais são as atribuições do Núcleo de Educação, dando atenção 

especial à prática educacional segundo opiniões dos alunos. 

Segundo a Lei de Execução Penal, a Educação no sistema penitenciário é 

entendida como assistência ao prisioneiro. Exige a Lei, em seu "Capítulo II, Da 

Assistência, Seção I, Disposições Gerais" : 

 
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11. A assistência será: 

I – material; 

II – à saúde; 

III – jurídica; 

IV – educacional; 

V – social; 
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VI – religiosa (BRASIL, 1995, p. 245-246). 

 
 

Nota-se anteriormente, a Educação vista como assistência ao presidiário com 

objetivos de prevenção do crime e orientação para futura convivência em sociedade.  

A temática educacional, principal interesse desta dissertação, entendida como 

auxílio ao presidiário, está assim especificada na Lei de Execução Penal, em sua 

Seção V, Da Assistência Educacional: 

 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 
formação profissional do preso e do internado. 

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 ou 
aperfeiçoamento técnico. 

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à 
sua condição. 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 
entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam 
cursos especializados. 

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de 
reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos (BRASIL, 
1995, p. 247). 

 
 

Desta seção V, Da assistência Educacional, interessa aqui em primeiro plano 

a instrução escolar do Ensino Fundamental (antigo Ensino de 1o grau) obrigatório, 

podendo ser objeto de convênio com outras entidades, conforme os artigos 18 e 20. 

 

 

2.3 O ensino obrigatório 

 
 
Durante o primeiro e o segundo semestre do ano de 1999, a instituição aqui 

pesquisada, Penitenciária de Marília, com capacidade oficial para quinhentos 

presidiários, contava com a população carcerária oscilando entre setecentos e 

cinqüenta e oitocentos presos. Se o censo penitenciário mostra a maioria da 

população carcerária do Estado de São Paulo sem concluir o Ensino Fundamental, 

entende-se que esta maioria está obrigada a estudar. Por outro lado, o pavilhão 
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escolar da Penitenciária de Marília possui quatro salas de aula com espaço de 

comportar ao todo cento e vinte alunos, uma média de trinta alunos por sala. 

No Núcleo de Educação, lecionavam três Monitores de Educação Básica e 

um Estagiário Pedagógico. Entre os monitores e o estagiário é dado o atendimento 

para sete classes de alunos, sendo assim, não é possível atender a todos os 

prisioneiros que, segundo a legislação, estão obrigados a participarem do processo 

educativo fundamental.  

Conforme o artigo 20 da legislação acima citada, no Sistema Penitenciário do 

Estado de São Paulo, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – Funap, é 

responsável pela prática das atividades educacionais. 

 

 

2.4 A "Educação Formal" na Penitenciária de Marília  

 
 
Das sete classes de estudantes, cinco delas são de Nível I – Programa de 

Educação Básica – visando à educação de 1a a 4a séries, e duas classes de Nível II, 

equivalentes ao ensino regular de 5a a 8a séries, abrangendo as disciplinas básicas 

do Ensino Fundamental. 

Conforme método educacional elaborado pela Fundação Prof. Dr. Manoel 

Pedro Pimentel – Funap, o Nível I é dividido em três módulos: Programa de 

Educação Básica (PEB) I, II e III. O PEB I atende os alunos analfabetos, o PEB II, 

atende os alunos com capacidade de leitura, escrita de frases, pequenos bilhetes e 

cálculos matemáticos com as quatro operações envolvendo situações simples do 

cotidiano, e o PEB III, atende os alunos que escrevem frases e textos demonstrando 

ter dificuldades de compreensão do conjunto de regras ortográficas e sintáticas, e 

em cálculos matemáticos, os alunos que interpretam, armam e resolvem problemas 

que envolvem as quatros operações. O Nível II atende os alunos que escrevem 

demonstrando conhecimentos dos recursos gramaticais e ortográficos, facilidade 

para interpretar, armar e resolver problemas que envolvem as quatro operações 

utilizando números inteiros e decimais.  

Comparando o Programa de Educação Básica (PEB) com a estrutura do 

Ensino Fundamental, o PEB I corresponde à 1a série, o PEB II à 2a série e o PEB III 

à 3a e 4a séries e o Nível II corresponde ao ensino de 5a a 8a séries. 
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Para incluir alunos nas turmas acima descritas, toma-se como parâmetros 

uma prova de triagem e as informações fornecidas em entrevistas a respeito da vida 

escolar antes da prisão. No caso de reincidentes ou transferidos de outros 

estabelecimentos prisionais, são consideradas as informações a respeito da prática 

educativa já adquiridas na prisão. 

As disciplinas trabalhadas no Nível I são: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais. No Nível II são trabalhadas as cinco disciplinas básicas 

das séries finais do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Geografia, História, 

Matemática e Ciências. 

 

 

2.5 Funap 

 
 
Conforme artigo 20 da Lei de Execução Penal a Assistência Educacional 

pode ser através de convênios com entidades públicas ou particulares. A Fundação 

“Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel” – Funap, criada no ano de 1976, foi 

inicialmente denominada Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso. Esta 

fundação defende ter como principal atividade o auxílio na reabilitação dos 

presidiários do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo. 

A obra, Educação de adultos presos: uma proposta metodológica foi 

publicada no ano de 1995 pela referida fundação – Funap. No relatório da história da 

instituição, incluído no prefacio do livro, é dito que, ao ser criada pelo professor, que 

da nome à fundação, foi imaginada como “uma instituição que pudesse auxiliar o 

sistema penitenciário com o objetivo de contribuir para a reabilitação social do 

homem preso, através da melhoria das suas condições de vida nos presídios” 

(RUSCHE, 1995 p. 7). É relatado também que no início de suas atividades foram 

desenvolvidas “somente atividades culturais aos sentenciados, porque o ensino 

básico era realizado por professores comissionados da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo” (RUSCHE, 1995 p. 7). A partir de 1979, substituindo 

profissionais da rede Estadual de Ensino, a Funap assumiu a responsabilidade pela 

Educação Básica do Sistema Penitenciário de São Paulo. 
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Com auxilio dessa obra, busca-se aqui o entendimento do método teórico 

utilizado para a prática educativa nas Penitenciárias do Estado de São Paulo, 

enfocando sua utilização na Penitenciária de Marília. 

 

 

2.6 Metodologia proposta pela Funap 

 
 
Na obra acima mencionada encontra-se a metodologia proposta pela Equipe 

de Educação da Funap para prática educativa no sistema prisional, iniciada em duas 

propostas: 

 
a) A educação de adultos, em geral, constitui-se no reconhecimento tardio 
do direito à escolarização em idade apropriada, negado ao cidadão, que 
agora, no nosso caso específico, tolhido no direito de exercer sua plena 
cidadania, pode ter, ao menos, respeitado, aquele direito. 

 
b) A Segunda premissa da nossa metodologia é a do reconhecimento das 
limitações impostas pelo próprio espaço em que os nossos princípios 
metodológicos transformam-se em práticas pedagógicas, ou seja: uma 
escola dentro de uma instituição penal (RUSCHE, 1995 p. 15). 

 
 

Dando seqüência aos princípios “teórico-metodológicos”, mencionam a 

generalidade e a adversidade das condições de uma Educação emancipadora em 

tal ambiente. 

 
A educação nas prisões é um desafio viável e os problemas e dificuldades 
que se apresentam, em quase nada diferem dos problemas e das 
dificuldades que a educação popular, em geral, enfrenta no seu dia-a-dia, 
uma vez que nossos objetivos também são comuns a ela ( RUSCHE, 1995, 
p. 16). 
 
 

Para a aplicação da proposta metodológica à educação na prisão, a Equipe 

de Técnicos da Funap sugere como base, as seguintes questões:  

 
Pensar a metodologia no projeto educacional em instituições penais implica 
necessariamente que saiamos de uma dicotomia que nos emperra, nos 
impede de pensar, de dialogar com a literatura educacional e, até, de ver 
essa dura realidade em que estamos inseridos: é possível, necessário ou 
desejável uma metodologia específica para o aluno adulto preso? Ou, é 
possível, necessário e desejável que nossas ações sejam fruto de uma 
metodologia fundamentada? (RUSCHE, 1995, p. 17) 
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Refletindo a respeito de uma metodologia baseada na especificidade ou 

fundamentação, com dúvidas sobre essas duas divisões possíveis, necessárias ou 

desejáveis, os coordenadores pedagógicos da Funap, envolvidos com tal projeto, 

procuraram a compreensão e superação da dificuldade existente, buscando 

sugestões ou orientações com o Professor Paulo Freire. Foi questionado se o uso da 

metodologia específica ou fundamentada para o aluno adulto preso seria 

conveniente para superar o que emperra a prática educativa. O professor Paulo 

Freire respondeu, pessoalmente, que: 

 
[...]caso enveredássemos por uma metodologia específica, inclusive com 
materiais didáticos próprios, estaríamos discriminado o aluno preso duas 
vezes, negando-lhe acesso à informação/formação que de todos é de 
direito" (RUSCHE, 1995, p. 17). 

 
 
Conforme opinião do Prof. Paulo Freire em relação à metodologia específica 

ou fundamentada, é possível direcionar tal análise para a verificação feita por Michel 

Foucault (1998), quando procura o entendimento do surgimento de um novo método 

de “julgar e punir”. Assim, uma especificidade ou fundamentação educativa 

direcionada para o detento, além da discriminação, estaria visando a reeducação. 

Frente ao posicionamento do Prof. Paulo Freire com referência à metodologia 

a ser aplicada, a Equipe de Educação da Funap argumentou que em “hipótese 

nenhuma podemos ignorar ou negar que a realidade de nossa demanda – o aluno 

preso – possui características muito próprias, diferenciadas de quaisquer outras 

salas de aula ou grupo de alunos” (RUSCHE, 1995, p. 17). 

Quanto às diferenças relacionadas à organização da educação formal na 

prisão, da educação formal oficial, ou educação popular, o documento em questão 

constata: 

 
Nosso aluno vive numa instituição fechada e repressora. Passa grande 
parte do seu tempo vigiado. Ao menor deslize é gravemente punido. Seu 
tempo é totalmente administrado, da hora em que deve acordar, até a hora 
do sono. 
Possui tolhida a sua cidadania. Oscila entre uma culpabilização genérica da 
“sociedade” por seus atos, e entre um mea culpa exacerbado. 
Apontemos agora algumas características quanto à sala de aula, já 
ressaltando que nem todas são exclusivas das instituições penais. 
A rotatividade dos alunos em sala de aula é muito grande, visto que eles 
são transferidos de presídio constantemente por razões de segurança e 
disciplina ou mesmo respondendo a ordem de direitos concedidos – semi-
abertos, por exemplo. 
A heterogeneidade do aprendizado e do desenvolvimento dos alunos numa 
mesma sala de aula é imensa. 
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Há uma resistência bastante acirrada a quaisquer trabalhos em grupos, seja 
pelo receio de se expor aos seus companheiros, aos guardas que vigiam a 
escola ou até mesmo ao educador. 
A motivação e a obrigatoriedade da escolarização aparecem como 
elementos contraditórios: ora o aluno é obrigado a freqüentar as aulas, ora 
busca-se motivá-lo para isso. 
O que motiva o aluno tem, muitas vezes, várias facetas que vão desde o 
desejo de aprender, encontrar-se com outras pessoas, ter a escola como 
passatempo etc., até a busca de um parecer positivo no laudo criminológico 
(RUSCHE, 1995, p. 17-18). 
 
 

Dando seqüência ao pensamento de uma metodologia no projeto 

educacional, a Equipe de Educadores argumenta que entende tratar-se de uma 

problemática imprescindível aos coordenadores e educadores. Tal problemática se 

refere à diferença entre “objetivos da escola”, propostos por educadores da Funap, e 

a obrigatoriedade da atividade educacional como dependente da coordenação do 

Núcleo de Educação, Setor do Centro de Reabilitação. Para tal problematização a 

equipe afirma que  

 
o sistema penitenciário busca conseguir que a escola seja mais um dos 
elementos daquilo que Foucault chamou de “técnica penitenciária”. 
Conjuntamente com as equipes de disciplina, produção e, mais 
especificamente, a reabilitação, a escola deveria se apresentar como mais 
um elemento desse “corpo técnico”. Enquanto coordenadores do Programa 
de Educação, entendemos que a escola deve diferenciar-se da “técnica 
penitenciária”. Ela deve ser um espaço, privilegiado diga-se, de produção de 
conhecimento, de estudo, de estabelecimento de vínculos, de relações 
éticas, de questionamentos, de participação. Porém, essa situação 
privilegiada de contato que o educador possui não deve ser usada para o 
fornecimento de “pareceres” sobre os alunos, para futuros julgamentos 
sobre sua condição ou não de retorno à sociedade. Tais pareceres devem 
ser elaborados pelo corpo técnico do sistema e o nosso projeto de escola 
não acredita que se possa trabalhar a serviço da “técnica penitenciária”, 
pois esta possui pressupostos diferenciados e, muitas vezes, contraditórios, 
da nossa metodologia educacional (RUCHES, 1995, p. 18, 19). 
 
 

No ano de 1990, foi iniciado o trabalho à procura da metodologia acima 

mencionada pela Equipe Técnica de Educação da Funap. A publicação da referida 

metodologia ocorreu no ano de 1994. 
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2.7 Boletim da Funap 

 
 
Durante os anos de 1997 a 1999 circulou mensalmente o “Boletim Funap” 

com diversas publicações para comunicação interna, apresentando editorial, 

entrevista, comunicação, tendências e debates, painel do leitor.  

Os temas mais freqüentes, quanto aos principais objetivos da Fundação, 

focalizam o “respeito à dignidade da pessoa humana”, a “ressocialização do homem 

encarcerado pelo trabalho, pela educação, pela cultura e lazer”, a “reabilitação do 

homem preso”, as “atividades cultural, educacional, profissionalizante e produtiva”. 

Estes programas são gerenciados pela “Diretoria de Atendimento e Promoção 

Humana – Diaph”. 

O Boletim da Funap, veiculado em março de 2000, trouxe a “Resolução Direx 

N.º 208/2000” assinada pelo Diretor Executivo da Funap, assim elaborada: 

 
Dispõe sobre a criação de Pólos Regionais de desenvolvimento de Projetos 
das áreas de Educação e de Educação Profissionalizante. 

Considerando a proposta, apresentada pela DIAPH – Diretoria de 
Atendimento e Promoção Humana, de operacionalizar a integração, na 
mesma Diretoria, das áreas de educação básica e de educação 
profissionalizante, pois a cultura e o trabalho devem se vincular ao mundo 
real dos sentidos e da vivência, acrescentando-se ao mérito dessa 
propositura a otimização de recursos humanos e materiais, em nome do 
princípio constitucional da eficiência; 

Considerando a proposta que tem por base o critério de 
regionalização em Pólos regionais de desenvolvimento de projetos, 
organizados de conformidade com o anexo I, integrantes deste instrumento; 

O Diretor Executivo, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, 

Resolve: 
Art. 1 – Fica aprovada a proposta dos Pólos Regionais de Desenvolvimento 
de Projetos, devendo a DIAPH implementar as providências administrativas 
para sua adequada realização. 
 
Art. 2 – A avaliação do trabalho deverá ser realizada trimestralmente. 
 
Art. 3 – Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, retroagindo seus 
efeitos a 1º de fevereiro de 2000. 

 
São Paulo, 29 de março de 2000 (FUNAP, 2000, p. 1-2). 

 
 

A proposta acima mencionada envolve sessenta e cinco estabelecimentos 

penais do Estado de São Paulo, classificados como penitenciária, presídio, instituto 

penal agrícola, casa de detenção, centro de observação criminológica – C.O.C -, 

penitenciária feminina, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, presídio semi-
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aberto. Os estabelecimentos formaram nove pólos regionais de desenvolvimento de 

projetos, organizados conforme o critério geográfico da regionalização. 

No “Boletim Funap” de abril do ano 2000, foi mencionada a proposta de 

reestruturação da Diaph na busca de otimizar o desenvolvimento e qualidade de 

seus projetos. Apesar da Educação na prisão ser o principal tema procurado por 

esta pesquisa, serão aqui mencionadas outras questões do projeto aprovado pela 

Diaph. Após a reestruturação da Diaph, que pretende agir regionalmente, o 

programa tem como eixos temáticos: 

 

Direitos Humanos e Cárcere – Educação e Cárcere –  Trabalho e Cárcere – 
Saúde e Cárcere – Cultura e Cárcere, e visa gerar um comprometimento do 
preso com o processo social como um todo, através da conscientização e 
aprendizagem. 
A concretização dessa proposta exigiu a dinamização de três eixos de 
trabalho – planejamento, organização e coordenação agregando, no 
decorrer de sua execução, uma crescente aproximação da realidade e, por 
conseqüência, melhor qualidade das ações. Para operacionalizar tal 
proposta, criaram-se os Pólos Regionais de Desenvolvimento de Projetos.  
 
São eles: Pólo Central Sede – Pólo I Araraquara – Pólo II – Bauru – Pólo III 
Campinas – Pólo IV Litoral – Pólo V Presidente Prudente – Pólo VI Capital – 
Pólo VII Grande São Paulo – Pólo VIII Sorocaba – Pólo IX Paraíba, com a 
designação de um responsável para cada polo ( BOLETIM FUNAP, 2000, p. 
4). 

 
 

Comparando a metodologia sugerida no ano de 1994 pela Equipe Técnica de 

Educação, com a proposta apresentada pela Diretoria de Atendimento e Promoção 

Humana no ano de 2000, fica demonstrado que ocorreu uma diminuição da 

exclusividade de uma equipe de profissionais voltados à educação formal. As 

propostas da Diretoria de Atendimento e Promoção Humana uniu a Educação básica 

(formal) com a Educação Profissionalizante. Argumentam que  

 
[...]a cultura e o trabalho devem se vincular ao mundo real dos sentidos e da 
vivência, acrescentando-se ao mérito dessa propositura a otimização de 
recursos humanos e materiais, em nome do princípio constitucional da 
eficiência (Boletim funap, Resolução Direx N.º 208/2000). 

 

 

2.8 Coordenação do Programa de Educação na Funap 

 
 
O Programa de Educação é coordenado pela Gerência de Educação, Cultura 

e Lazer, sendo esta subdividida em setores ocupados por diversos profissionais: 
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Gerente; Equipe Nacional – formada por Coordenadores Pedagógicos Regionais e 

Agente Cultural Regional - , Auxiliar Administrativo; Equipe Central, composta por 

Coordenadores Pedagógicos Centrais e Coordenador Pedagógico de Materiais. 

Essa equipe de profissionais tem o objetivo de auxiliar os monitores – 

Educador de Adultos Presos – que desenvolvem as atividades pedagógicas junto 

aos alunos em prisões espalhadas por todo o Estado de São Paulo. 

 

 

2.9 Núcleo de Educação da Penitenciária 

 
 
O Núcleo de Educação da Penitenciária de Marília, instituído com a 

reestruturação da antiga Casa de Detenção de Marília, através do Decreto N.º 

43.277 de 3 de julho de 1998, justificando a Modernização do Serviço Público no 

Estado de São Paulo, é parte do Centro de Reabilitação. 

Segundo o artigo 28 do Decreto acima mencionado, os Núcleos e as Equipes 

de Educação têm as seguintes atribuições: 

 
I – proporcionar aos presos a formação educacional necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades; 

II – elaborar o horário de aulas e distribuir os presos por turmas e classes, 
observadas as normas didático pedagógicas; 

III – manter atualizados os diários de classes; 

IV – avaliar o aproveitamento escolar dos alunos, de acordo com as normas 
de ensino; 

V – acompanhar as atividades desenvolvidas pelos alunos; 

VI – acompanhar o desenvolvimento das atividades docentes; 

VII – elaborar e executar programas esportivos e de recreação, que visem a 
recuperação, o desenvolvimento e a manutenção das condições físicas dos 
detentos; 

VIII – promover a realização de competições esportivas; 

IX – organizar visitas e execuções, observada a legislação pertinente; 

X – orientar a realização de espetáculos teatrais e de outras atividades 
culturais; 

XI – executar festas internas no estabelecimento, com a participação de 
elementos da comunidade; 

XII – elaborar programas de solenidades, comemorações de caráter cívico e 
de festividades escolares; 

XIII – planejar e coordenar os trabalhos de encerramento dos períodos 
letivos; 
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XIV – avaliar a execução de planejamento elaborado e sugerir a 
estruturação de novos cursos ou a alteração dos existentes; 

XV – executar, em conjunto com unidades de qualificação profissional e 
produção programas de ensino supletivo; 

XVI – assegurar em colaboração com as unidades de qualificação 
profissional e produção, a eficiência do processo ensino aprendizagem; 

XVII – orientar cursos por correspondência; 

XVIII – identificar, nos presos, necessidades e carências de ordem física e 
psicológica, encaminhando-os às unidades especializadas; 

XIX – opinar sobre a oportunidade e necessidade de aquisição de 
equipamentos relacionados ao desenvolvimento das atividades didáticas; 

XX – receber, registrar, classificar e catalogar livros, periódicos, documentos 
técnicos e legislação; 

XXI – manter serviços de consultas e empréstimos; (São Paulo, 1998, p. 5). 

 
 

Sendo assim, o Decreto acima mencionado atribui aos Núcleos e Equipes de 

Educação as atividades exigidas na Lei de Execução Penal, em sua Seção V, Da 

Assistência Educacional, como assistência ao presidiário com objetivos de 

prevenção do crime e orientação para futura convivência em sociedade ou 

simplesmente, ressocialização. 

 

 

2.10 Outras análises da prática educacional na prisão 

 
 
Na dissertação “Educação por trás das grades: uma contribuição ao trabalho 

educativo, ao preso e à sociedade”, embasada no relato de uma experiência, José 

Ribeiro Leite (1997), ex-monitor de Educação Básica na Casa de Detenção de 

Marília, ao dialogar com os alunos, busca o entendimento dos objetivos relacionados 

à Educação na prisão. "O principal objetivo deles, além de aprender a ler, escrever e 

fazer contas, era a liberdade, o benefício jurídico, o parecer educacional favorável" 

(LEITE, 1997, p. 20 ). 

Diversas obras, pesquisas, teorias, feitas com base nos presídios ocidentais, 

consideram a prisão como instituição formadora do criminoso. Na dissertação, Leite 

(1997) reflete sobre o assunto a partir do diálogo com diversos autores: GOFFMAN 

(1975), FOUCAULT (1998), CAMARGO (1984), FERREIRA (1994), ADORNO (1984, 

1991, 1991a), PAIXÃO (1987), BETO (1988), OLIVEIRA (1984). A discussão gira em 
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torno da falta de capacidade para que no sistema penitenciário exista a possibilidade 

de realizar a correção e readaptação social dos detentos. 

Mencionando os argumentos de pesquisas e teorias relacionadas às 

dificuldades existentes no sistema penitenciário, Leite (1997) propõe apresentar 

composições que demonstrem a Educação na prisão diferenciada do “sinônimo de 

escola de criminalidade” muitas vezes afirmada. 

Os alunos analfabetos demonstram muito interesse pela escola na prisão. 

Segundo textos escritos pelos alunos, interpretados pelo pesquisador Leite (1997), 

diversos deles,  

 
[...]principalmente aqueles que cursavam o PEB I e II (1a e 2a séries), o que 
estava por trás do seu interesse pelo estudo era o desejo e a necessidade 
de se comunicar com os amigos e familiares através de cartas, sem ter que 
depender de outros presos. Na prisão, ler e escrever significa mais 
liberdade e privacidade. Quem não sabe pede, e quem pede, deve. Na 
prisão até favor é dívida. E dívida é risco de vida (LEITE, 1997 p. 77). 

 
 

O trabalho intitulado Uma história oral e aprendizagem educacional no 

presídio semi-aberto Ataliba Nogueira, desenvolvido pelo pesquisador Júlio Costa da 

Silva (2000) e apresentado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, obteve 

informações que servem de “exemplos das tristezas, sofrimentos e alegrias que uma 

pessoa detida pode passar dentro do sistema penitenciário” (SILVA, 2000, p. 9). 

Realizou uma entrevista que se refere à experiência de uma pessoa que se 

encontra detida no sistema prisional, com intenção de demostrar a submissão que o 

condenado é sujeitado durante a trajetória iniciada no regime fechado seguindo até 

o semi-aberto, local que o entrevistado se encontrava durante o desenvolvimento da 

pesquisa.  

Nessa pesquisa foi priorizado o entendimento das relações que o presidiário 

teve com a Educação na prisão. Analisando relatos que compunham períodos da 

história da vida prisional do aluno, Silva (2000), argumenta: 

 
A escola dentro do sistema penitenciário possibilita uma forma diferente de 
trabalhar com o detento, esse setor pode ser uma alternativa para o aluno 
que procura deixar ou evitar ser inserido no que podemos chamar de 
“criminalidade”. Uma educação eficiente pode possibilitar ao aluno um 
espaço de reflexão e de esperança nos objetivos almejados. Pode não ser 
algo definitivo, mas é um passo a frente em um caminho que terá para esse 
um novo começo (SILVA, 2000, p. 36). 
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2.11 As dificuldades mais freqüentes 
 
 

Além do simples fato da escola estar dentro de uma prisão, a prática 

educacional adequada se esbarra em diversas situações problemáticas. Pode-se 

enumerar algumas. 

As opiniões de funcionários do Sistema Penitenciário sobre a Educação na 

prisão são variadas, oscilantes. Alguns acreditam ser necessária a atividade e até 

incentivam, outros, não concordam, por entenderem que a Educação desqualifica o 

ambiente punitivo que deve existir na prisão. O sentido da desqualificação da 

Educação por parte de “alguns”, em função da manutenção de um ambiente 

punitivo, existe na prisão e também fora dela. Os dois segmentos expressam 

opiniões parecidas, porém, os que convivem com a Educação na prisão, devido à 

atividade profissional que exercem, entendem esse sentido desqualificador de forma 

acentuada. Para estes, a Educação acaba sendo um incômodo ao sistema prisional. 

Defendem uma prisão mais “austera” ou mais punitiva, em que transpareça o castigo 

de maneira mais evidente. Entendem que a prisão deve chocar, humilhar, desfigurar, 

trancar, fazer sofrer, marcar, os indivíduos que cometeram crimes e provocaram 

perdas, traumas, sofrimentos, tristezas, morte em pessoas inocentes, honestas, 

trabalhadoras. O criminoso não pode ter uma vida “confortável” na cadeia enquanto 

suas vítimas convivem com perdas irrecuperáveis. Adorno (1991), quando buscava 

informações a respeito do sistema penitenciário para elaboração de um estudo da 

reincidência criminal e da violência nas prisões do Estado de São Paulo, relata as 

freqüentes queixas que ouvia na Penitenciária do Estado. As reclamações vinham 

dos "guardas e funcionários a respeito das condições de trabalho nas prisões, do 

comportamento arredio do preso, da perfídia interna e notadamente longas lamúrias 

contra a política de direitos humanos do preso" (ADORNO, 1991, p. 25). A 

experiência relatada por Adorno confirma essa tendência de comportamento por 

parte de alguns funcionários, presente também na Penitenciária de Marília, local este 

onde pesquisamos a prática educacional com os detentos. Por esse entendimento, a 

educação desqualifica o ambiente punitivo que a prisão deve manter. As opiniões 

contrárias à Educação na prisão são constantemente reforçadas pela reincidência 

criminal e rebeliões, fenômenos estes freqüentes em nossa sociedade. 



 

 

45 

 

Além dos que incentivam a prática do processo educativo na prisão e dos 

contrários a esta atividade, são encontrados os que não opinam e também aqueles 

que satirizam.  

Deve-se considerar também que o ambiente prisional é violento, desencadeia 

um permanente estado de vigilância provocando assim uma forte tensão emocional. 

Potencializa desânimo em alguns, desespero e medo em outros. Qualquer mudança 

na rotina gera instabilidade, pois pode se tratar de brigas, rebelião, inspeção policial, 

morte de algum detento. Essas situações geram interferências e desviam a atenção 

ou concentração do aluno e também do educador, prejudicando assim a prática 

escolar. 

Enfocando a sala de aula, as principais dificuldades são relativas à 

heterogeneidade do grupo de alunos. A idade, o grau de instrução, a formação 

cultural, a quantidade de meses ou anos que abandonou a escola, o tempo que está 

preso e o período que ainda vai permanecer no cárcere. Estas categorias variam 

entre os alunos de forma acentuada. 

Diante de tantas dificuldades, o que interessa aplicar a seguir, vai na direção 

da busca por um material adequado para a prática educativa, diante de uma 

clientela com características distintas. Em que teoria educacional deve-se buscar 

apoio?  

Enfim, mesmo mencionando diversas opiniões a respeito da Educação na 

prisão, a seguir, conectaremos o referido tema com opiniões de alunos detidos na 

instituição prisional aqui pesquisada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DA INTERAÇÃO SIGNIFICATIVA ENTRE ENSINO, 

APRENDIZAGEM E CONCEITO 
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3.1 Uma experiência com a aprendizagem significativa 

 
 

Dando enfoque especial para o processo educacional que ocorre na 

Penitenciária de Marília, foram coletadas as opiniões dos alunos a respeito da atual 

situação do sistema penitenciário brasileiro, mais especificamente do Estado de São 

Paulo, que demonstra elevados índices de crescimento da detenção de indivíduos. 

Sendo assim, este estudo buscou o entendimento dos alunos detentos sobre uma 

instituição significativa na sociedade brasileira. 

Com base no tópico Organizador Prévio da Teoria de Aprendizagem 

Significativa, foi acompanhada a prática educacional dos alunos presos na 

Penitenciária de Marília. Em outros termos, o que se procurou foi o suporte que tal 

teoria pode oferecer em situações adversas ao ensino e aprendizagem de conceitos. 

 

 

3.2 Sempre existiu educação na prisão 

 
 

A partir do momento em que uma pessoa é deslocada de seu ambiente de 

origem, seja por vontade própria ou por forças exteriores, ocorre um processo de 

adaptação ao novo ambiente. É possível considerar que é provocado um processo 

educativo visando à sobrevivência do indivíduo. 

A necessidade de sobrevivência no sistema prisional leva o detento à procura 

de novos conhecimentos. Esta ocorrência pode ser entendida como um processo 

educativo, não no sentido exigido pela "Educação Formal", escolar, mas no sentido 

defendido por Foucault (1998) quando afirmou que a prisão é a instituição formadora 

de criminosos, é onde se fabricam novos criminosos. 

Conforme a estrutura do sistema penitenciário, a formação do criminoso pode 

ser a prática educativa predominante no sistema prisional e, por outro lado, não se 

trata da única. O preso aprende a leitura e escrita com colegas de cela. Aprende 

como cozinhar alimentos em embalagem plástica devido à falta de recipiente de 

estrutura metálica, produz uma antena receptora de imagens para aparelho de 

televisão com arames e tampas de panelas. Entre tantas adaptações e criações, 
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podemos entender o detento como um respeitável conhecedor da adaptação, pode-

se dizer que seja um “bricoleur”.  

Portanto, além da prática educativa exigida pela Lei de Execução Penal, 

coordenada por educadores oficiais, existem também outras necessidades de 

aprendizagem na prisão, sendo assim, não são apenas monitores ou professores 

para educação básica de adultos, que coordenam ou ministram as “aulas” na maioria 

dos estabelecimentos penais existentes no Estado de São Paulo. 

 

 

3.3 A teoria de Ausubel 

 
 

Para enfrentar as dificuldades da prática educativa na prisão, procurou-se 

suporte na teoria de ensino de David Ausubel (1968), que sugere em sua base a 

estrutura cognitiva e a aprendizagem significativa. 

Ausubel entende a estrutura cognitiva como uma organização hierárquica em 

que os conceitos com maior poder de generalização ocupam lugares mais amplos, 

sendo possível assim atrair conceitos de menor amplitude.  

 
Se a estrutura cognitiva de um aluno for clara e organizada 
adequadamente, a aprendizagem e a retenção de um assunto novo é 
sensivelmente facilitada. Se ela é instável, ambígua, desorganizada, a 
aprendizagem fica prejudicada (RONCA, 1986, p.59). 

 
 

O que se pode colocar aqui, é que, via de regra, acredita-se que a 

estabilidade da estrutura cognitiva dos alunos presos é sempre abalada pelas 

características do ambiente prisional, aqui conforme mencionado anteriormente. 

Profissionais das áreas de psicologia e psiquiatria afirmam esta tendência em 

diversos casos quando analisam o comportamento dos presidiários que buscam 

promoção de regimes e liberdade condicional. Com tais informações em mãos 

procurou-se, ainda, na teoria de Ausubel (1968), orientações que dessem suporte 

para solucionar problemas desta ordem. 

Ao exercer a prática de ensinar e aprender, o educador deve identificar os 

conceitos de maior abrangência, que tenham maior poder de inclusividade, 

possibilitando assim que os alunos aprendam significativamente. 
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Conhecidas as sugestões teóricas até aqui informadas, o problema que se 

apresenta é da ordem de como organizar e integrar conteúdos quando se trata de 

um grupo de alunos com diferentes conteúdos assimilados ao longo da vida, ou seja, 

confrontando os alunos, trata-se de uma acentuada diversidade na formação 

cognitiva de cada um. O problema levanta a seguinte questão: como seria possível 

identificar conceitos mais inclusivos para um grupo com diversas características. 

 

 

3.4 Aprendizagem significativa 

 
 
Além da estrutura cognitiva, outro conceito que caracteriza a teoria de 

Ausubel é o de “aprendizagem significativa”. Considerando a aprendizagem escolar 

como principal busca da atividade pedagógica, a aprendizagem significativa é vista 

como essencial para o bom aproveitamento escolar do aluno. Para que ocorra esse 

tipo de aprendizagem, deve ser respeitado o conhecimento prévio do aluno, o que o 

aluno tem em sua formação anterior ou, simplesmente, a sua estrutura cognitiva 

existente. A quantidade, a clareza e a organização dos conhecimentos existentes no 

aluno devem ser consideradas pelo educador antes do início do processo ensino-

aprendizagem. A aprendizagem escolar requer a organização e integração do 

conteúdo estudado na estrutura cognitiva existente no aprendiz. Respeitando estes 

critérios, a “aprendizagem significativa” se posiciona com maior potencial de 

realização: 

 
Para que ocorra a aprendizagem significativa é necessário que haja um 
relacionamento entre o conceito a ser aprendido e aquilo que o aluno já 
sabe, especificamente com algum aspecto essencial da sua estrutura 
cognitiva como, por exemplo, uma imagem, um conceito, uma proposição 
(RONCA, 1986, p. 61). 

 
 

Moreira (1985) esclarece que: 

 
Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo através do qual 
uma nova informação relaciona-se com um aspecto relevante da estrutura 
de conhecimento do indivíduo. Ou seja, este processo envolve a interação 
da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, a qual 
Ausubel define como conceito subsunçor, existente na estrutura cognitiva 
do indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação 
ancora-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes na 
estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel vê o armazenamento de 
informações no cérebro humano como sendo altamente organizado, 
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formando uma hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos de 
conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais 
inclusivos (MOREIRA, 1985, p. 62). 

 
 

Os autores acima citados ancorados pela teoria de Ausubel discutem a 

necessidade de relacionamento entre o novo conteúdo a ser estudado e o já 

existente na estrutura cognitiva do aluno, ou seja, o relacionamento deve apresentar 

substantividade e não arbitrariedade. 

 

 

3.5 Organizadores prévios 

 
 
Ausubel (1968) propõe também o uso de “organizadores prévios” para facilitar 

a aprendizagem significativa. Os organizadores se apresentam como materiais a 

serem utilizados como introdutores de determinado conteúdo. Os “organizadores 

prévios”, por se tratarem de materiais introdutórios, devem ser utilizados com 

critérios bem definidos em relação à estrutura cognitiva do aluno, pois a 

"aprendizagem significativa" ocorre quando uma nova informação se integra a 

conceitos existentes previamente na estrutura cognitiva do aluno. Acredita-se que os 

organizadores prévios sejam um recurso facilitador para tal objetivo.  

 
A principal função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o 
aprendiz já sabe e o que ele precisa saber, para que possa aprender com 
sucesso (significativamente) o novo material (Ausubel, 1980). Ele deve 
fornecer uma ancoragem ideacional para a retenção e incorporação estável 
do material mais detalhado e diferenciado que se segue e também 
aumentar a discriminabilidade entre este material e as idéias similares ou 
ostensivamente cognitiva (MOREIRA, 1982, p.42). 

 

 

3.6 Uma experiência com alunos presos 

 
 
Foi levantado o histórico escolar dos alunos e as argumentações que utilizam 

alegando motivos que levaram à desistência da freqüência escolar antes de serem 

aprisionados. Opinaram também a respeito dos interesses que têm com a prática 

educativa oficial na prisão. O termo “na rua”, entre os presidiários, simboliza “antes 

de ser preso”, ou seja, “na rua” é um termo que representa a vida fora da prisão, 
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mesmo estando dentro de uma residência, de uma loja, de uma igreja. Estando fora 

da prisão, está “na rua”. 

 

Esses dados coletados estão resumidos nas tabelas mencionadas a seguir: 

 
 
Tabela 1  

Última série cursada em liberdade 
Série Quantidade de alunos 

Primeira série  5 
Segunda série  6 
Terceira série  2 
Quarta série  6 
Quinta série  7 
Sexta série  3 
Sétima série  0 
Oitava série 1 
Segundo grau completo 2 
Total 32 

Fonte: Penitenciária de Marília. Alunos do ano de 1999 
 

 

Os dois alunos com o Segundo Grau completo são estrangeiros e procuravam 

a prática educativa com interesse em adquirir conhecimentos na escrita, leitura e 

verbalização da Língua Portuguesa. 

 
 

Tabela 2 

Motivo da desistência escolar em liberdade 
Motivos Quantidade de alunos 

Ajudar a família (zona urbana) 3 
Casamento 1 
Conhecia o suficiente 1 
Falta de interesse 1 
Lazer (zona rural) 1 
Morte do pai (zona urbana) 1 
Mudança (zona urbana p/ zona rural ) 1 
Não aprendia (repetia de ano) 1 
Prisão (zona urbana) 4 
Trabalho externo (zona rural) 2 
Trabalho externo (zona urbana) 15 
Uso de drogas e bebida alcoólica 1 
Total 32 
Fonte: Penitenciária de Marília. Alunos do ano de 1999 



 

 

52 

 

 
 
 Tabela 3 

Principal interesse pela escola na prisão 
Motivos Quantidade de alunos 

Adquirir mais conhecimento 7 
Adquirir sabedoria e paciência 1 
Aprender a Língua Portuguesa * 2 
Aprender ler e escrever objetivando trabalho 1 
Aprender o que não aprendeu na rua 1 
Aproveitar a oportunidade 3 
Conseguir emprego na rua 3 
Continuar estudando em liberdade 1 
Desenvolvimento psicológico 1 
Evitar reincidência criminal 1 
Ganhar benefício jurídico 2 
Na rua muitas coisas dependem de estudo  1 
Não esquecer o que já aprendeu na rua 1 
Ocupar o tempo na prisão 2 
Para ser mais independente 1 
Relembrar as coisas esquecidas 1 
Ressocialização 1 
Sair mais atualizado em liberdade 1 
Sempre gostou de estudar 1 
Total 32 
Fonte: Penitenciária de Marília. Alunos do ano de 1999 
*Os referidos alunos são estrangeiros. 
 

 

Segundo Ausubel (1968), o desempenho da aprendizagem escolar requer 

organização e integração do conteúdo a ser estudado, ou seja, requer a existência 

de uma relação entre o que o aluno já conhece e o que vai ser estudado. Diante das 

dificuldades que esbarram a prática de ensino aprendizagem na prisão, partiu-se à 

procura de um material que servisse de Organizador Prévio para o grupo de alunos 

do Programa de Educação Básica III (PEB III). 

Sabendo da heterogeneidade do grupo já mencionada anteriormente, qual 

seria o organizador prévio adequado quando se tem tantas diversidades de 

informações presentes nas estruturas cognitivas dos alunos? Que material poderia 

apresentar idéias mais gerais e inclusivas e que posteriormente fossem 

progressivamente diferenciadas em suas especificidades? Enfim, que material seria 

comum ao referido grupo de alunos? 
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Considerando o ambiente em que vivem, não esquecendo que os temas mais 

discutidos no convívio prisional gravitam em torno da própria prisão, selecionou-se 

uma matéria jornalística (MATEOS, p. A 14) que aborda assuntos referentes à 

humanização das prisões. Em outros termos, procurou-se um organizador prévio 

adequado que atingisse todo o grupo de alunos. O referido texto retirado de um 

jornal encontra-se mencionada na Estrutura Pós-textuais, Elemento Anexo - A, desta 

dissertação. 

Além das informações mencionadas anteriormente nas tabelas, foram 

também coletadas as opiniões dos alunos sobre a Educação e a prisão como um 

todo. Os alunos responderam as perguntas através da escrita cedendo informações 

a respeito das interpretações da "Educação Formal" e de parte da rotina prisional 

que se posicionam além da escola. 

Os questionários foram elaborados utilizando-se de termos que são próprios 

da "linguagem" dos presidiários para que os alunos tivessem facilidade em 

compreender as perguntas. Diversas cópias também estão mencionadas na 

Estrutura Pós-textuais, Elemento Anexo - B, desta dissertação. 

 

 

3.7 O uso do organizador prévio 

 
 
A atividade foi iniciada com a distribuição de cópia do texto jornalístico 

"Humanização de prisões tem bons resultados"( Mateos, p. A 14) aos alunos que 

fizeram leitura individual, com auxílio de dicionário para compreensão de palavras 

desconhecidas. 

O segundo passo foi a realização da verbalização oral. Diversificando o leitor, 

leu-se parágrafo por parágrafo, sempre com interrupções para exposição das 

opiniões e interpretações que observavam. A participação em torno do tema 

proposto pelo referido texto foi acima das apresentadas em outros momentos 

quando discutiam outros conceitos. 

O terceiro passo da atividade visou à busca de conteúdos mais específicos de 

determinada disciplina que estivessem inseridos no texto para servirem de 

organizadores prévios. No que se refere à disciplina de Matemática, porcentagem foi 

o conceito proposto para a prática do ensino-aprendizagem.  
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Após a inserção do conteúdo, o que se viu foi o maior índice de 

aproveitamento, interesse e motivação para compreensão. Ao término da atividade, 

além do bom aproveitamento do grupo como um todo, com o auxílio do conceito 

estudado, calcularam a projeção da população carcerária para o ano de 2003, 

gerando perplexidade nos alunos, pois, se o aumento da população carcerária 

mantiver a projeção indicada no último censo penitenciário, a infra-estrutura atual 

não comportará tantos indivíduos. 

O uso do organizador prévio proporcionou um avanço relevante no 

aprendizado dos alunos. Não se pode afirmar que ele tenha atingido a todos de 

forma eficaz, mas a ocorrência de um significativo avanço no aprendizado não pode 

ser negada. 

 

 

3.8 Parte da teoria de Ausubel 

 
 
A tentativa de procurar métodos que subsidiem a prática cotidiana na 

Educação escolar deve ser considerada. Pensando nos problemas enfrentados com 

a Educação de adultos, especificamente adultos presos, acredita-se que as 

dificuldades são diversas e também intensas. Sendo assim, as principais orientações 

teóricas devem ser pensadas e, quando possível, aplicadas. 

A experiência com o uso de parte da teoria de Ausubel (1968) frente à 

"Educação Formal" na prisão não resolveu as dificuldades descritas ao longo deste 

texto, mas, por outro lado, proporcionou momentos interativos entre alunos e 

conteúdo trabalhado. Foram seis encontros com duração de duas horas cada, que 

desencadearam, se não uma aprendizagem significativa, ousa-se aqui dizer, que 

ocorreu uma interação significativa entre ensino, aprendizagem e conceitos. 

Essa atividade educativa exercida juntamente aos alunos detentos no 

primeiro semestre de 1999 foi auxiliada com reflexões de práticas já realizadas em 

outras situações educativas, mesmo sendo distante da característica prisional. Isso 

se deu freqüentando aulas da disciplina Aprendizagem escolar: aspectos cognitivos, 

motivacionais e estratégicos e também da disciplina Ensino de Aprendizagem de 

Conceitos, que, com auxilio de diversos autores, foi analisada a Teoria de 

Aprendizagem Significativa elaborada por David Ausubel (1968) durante o Curso de 
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Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília. Enfim, neste capítulo foi 

anteriormente relatado um trabalho realizado com base na metodologia acima 

citada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

DAS INTERPRETAÇÕES DE OPINIÕES DOS ALUNOS  
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4.1 Ambiente no qual a "Educação Formal" está inserida 

 
 

Dentro da prisão, além da relação de poder entre o corpo administrativo e os 

presos, ocorre também a relação entre detentos. A última, na maioria das situações, 

lembra Maquiavel (1991) em “O Príncipe”, quando escreve a seu soberano se é 

“melhor ser amado que temido ou vice-versa”, para o exercício do poder. Afirma ele 

que,  

 
[...]os homens hesitam menos em ofender os que se fazem amar do que 
aos que se fazem temer, porque o amor é mantido por um vínculo de 
obrigação, o qual, devido a serem os homens pérfidos, é rompido sempre 
que lhes aprouver, ao passo que o temor que se infunde é alimentado pelo 
receio de castigo, que é um sentimento que não se abandona nunca 
(MAQUIAVEL, 1991, p. 70).  

 
 
Entre os detentos o que ocorre é a dominação pelo temor. A maior punição 

que aparenta existir dentro de um estabelecimento penal está na relação 

subordinado/dominador entre os próprios detentos. Trata-se do medo de perder a 

vida, o que é uma relação extremamente violenta. Tal medo é convertido em 

submissão, e o não temer a morte é convertido em dominação ou, no mínimo, na 

iniciativa de confronto com o outro. Entre o medo de perder a vida e o não temer a 

morte existe um amplo campo de visão do mundo e dentro de uma prisão não são 

conhecidos os limites, nem de um lado nem de outro. 

Dentro da prisão, diversos indivíduos passam a conviver com 

comportamentos pessoais que jamais esperavam assumir. O homem que 

abandonou a esposa enquanto estava em liberdade solicita-a novamente 

prometendo total fidelidade. Em alguns casos, a prática religiosa se posiciona como 

uma maneira de se comportar para que o detento se defenda das agressões, pois 

existe um certo abrandamento da violência em relação aos religiosos e idosos. 

Muitas atitudes e reações dos indivíduos se modificam em função da defesa da vida. 

A situação aqui relatada pode interferir no relacionamento do aluno com a 

Educação. Para  se aproximar dessa "visão interna" da prisão foram coletadas 

opiniões dos detentos. Estas opiniões possuem indícios de como a situação 

opressiva se reflete na sua forma de pensar e praticar a atividade educacional. 
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4.2 Opiniões e interesses dos alunos sobre a Educação 

 
 
De modo geral a Educação oferecida pela sociedade tem a pretensão de 

atrair alunos para que consigam conhecimentos que lhes adapte à cidadania, senso 

crítico, profissão, ou seja, teoricamente, visa a formação integral dos indivíduos. 

Para que fosse possível obter parte de uma "observação panorâmica" ou uma 

"visão de fora para dentro" do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, nos 

capítulos anteriores foram mencionadas outras análises sobre a inserção da 

Educação: teoria que justifica o Sistema Penitenciário como “complexo científico-

judiciário”(FOUCAULT;1998); Lei de Execução Penal Brasileira (BRASIL, 1995) 

exigindo assistência educacional ao preso; sugestões da Equipe de Educação da 

Fundação responsável pela Educação no Sistema Penitenciário do Estado de São 

Paulo (RUSCHE 1995); opiniões de outros pesquisadores sobre a Educação na 

prisão (LEITE, 1997), (SILVA, 2000); prática educativa auxiliada por tópicos do 

método de Ausubel (1968) e opiniões dos alunos que desta atividade participaram. 

Além de práticas educativas vistas por ângulos teóricos, sociais, jurídicos, 

pedagógicos, expostas nos capítulos anteriores, serão considerados também alguns 

conceitos originados dos próprios alunos detentos a respeito da Educação inserida 

na estrutura prisional e interpretada como uma atividade que antecede, permanece, 

supera, ultrapassa ou vai além do interesse jurídico e do aprendizado escolar. 

Distante de opiniões que "gravitam em torno da prisão” ou que sejam "vistas de fora 

para dentro da prisão", trata-se de conceitos inerentes na prisão. Então, serão 

analisadas neste capítulo algumas perspectivas da Educação na prisão, como que 

“vista de dentro para fora”. Para tanto, foi feita a pesquisa empírica na Penitenciária 

de Marília que possibilite compreender, complementar, justificar ou conectar as 

opiniões dos alunos com as análises anteriores. 

Assim, em suma, procurou-se informações referentes aos motivos que 

proporcionam o interesse, a permanência e a desistência da prática educativa com 

base em opiniões de alunos. 

Quanto as opiniões sobre a prática educativa na prisão, além das opiniões de 

diversos alunos, serão mencionadas também as mensagens de detentos não 

matriculados na escola. Foram coletados vários dados a respeito do interesse do 
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presidiário pela Educação na prisão, dados estes, anotados por Monitores de 

Educação, ao aplicarem a Triagem Escolar. 

 

 

4.3 A Triagem Escolar 

 
 
Segundo metodologia educacional (RUSCHE, 1995) proposta pela Equipe de 

Educação da Fundação - Funap - que administra a prática educativa no Sistema 

Penitenciário do Estado de São Paulo, a Triagem Escolar é aplicada periodicamente, 

na medida em que novos detentos vão sendo incluídos no sistema prisional, sendo 

portanto, uma atividade obrigatória para os presidiários. 

A prova de triagem tem como objetivo a avaliação do conhecimento 

acumulado nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Em Língua 

Portuguesa visa captar os conhecimentos de leitura, escrita, interpretação de texto, 

recursos gramaticais e redação. Em Matemática, busca medir o conhecimento de 

leitura, interpretação, armação, e resolução de situações que envolvem as quatro 

operações, cálculos de área, porcentagem, e noções do significado de números 

fracionários. A prova de triagem é aplicada para um grupo de, no máximo, trinta 

presos e coordenada por, no mínimo, dois Monitores de Educação. 

Os Monitores de Educação procuram explicar aos “triandos” a maneira como 

funciona o curso, informando os horário das aulas, as disciplinas a cursar, a 

possibilidade de concluir o Ensino Fundamental e quais são as atividades da 

Fundação (Funap) responsável pela organização dentro do sistema prisional.  

Outra questão que enfatizam, está relacionada aos benefícios judiciais em 

relação à Educação na prisão. Um detento que trabalha três dias, por exemplo, tem 

sua pena redimida em um dia. Esse tipo de benefício não é válido para a atividade 

educacional, ou seja, a Educação não dá direito à remissão de pena da mesma 

maneira que o trabalho. 

Os monitores passam essas informações com muita clareza para que não 

fiquem dúvidas a respeito dos limites da atividade educacional relacionada com o 

interesse jurídico. Argumentam que a Educação pode contribuir na elaboração de 

um “parecer educacional” que implica em bom comportamento, ou seja, é mais um 
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argumento para reivindicar uma progressão de regime dentro do sistema prisional, 

podendo ser para o regime semi-aberto ou para a liberdade condicional. 

Terminada a apresentação e informes é iniciada a prova escrita com a 

presença dos Monitores de Educação auxiliando os “triandos” que encontram 

dificuldades e também incentivando-os para que respondam o máximo possível das 

questões da prova. 

Além da prova escrita, é realizada uma entrevista individualizada, onde 

através do diálogo, são colhidas as informações sobre a vida educacional do preso, 

questionando os motivos que o levaram à evasão escolar em liberdade, ou os 

motivos de nunca ter freqüentado uma escola enquanto estava em liberdade. 

Perguntam também sobre as impressões que teve a respeito da prova de triagem e 

quais são as expectativas em relação à escola na prisão. A partir da Triagem 

Escolar, os presos que manifestam interesse pela prática educativa na prisão, são 

matriculados na escola, na medida em que surgem novas vagas. 

As entrevistas foram registradas pelos Monitores de Educação na própria 

Triagem Escolar, conforme instrução já mencionada no capítulo anterior, o termo “na 

rua”, entre os presidiários, simboliza “antes de ser preso”, representa a vida fora da 

prisão, mesmo estando pessoalmente dentro de um estabelecimento econômico, 

institucional, público ou residencial. Estando fora da prisão, está “na rua”. Seguem 

abaixo as opiniões de diversos detentos quando questionados sobre o por quê de se 

interessarem ou não pela escola na prisão. 

 
 
Quero estudar para sair mais atualizado para vida em liberdade. 
 
O estudo ajuda a melhorar. 
 
A escola pode trazer benefício, porque ao sair posso arrumar alguma coisa 
a mais. 
 
Ajuda a relembrar as coisas já esquecidas. 
 
Tenho muito interesse em estudar para aprender bastante, na rua muita 
coisa depende de estudos e caso arrume um serviço já vou saber bastante 
coisas. 
 
Já estudei aqui antes de ir para a Colônia. Foi bom porque aprendi adquirir 
sabedoria e paciência, estabilizou a impaciência. 
 
Não quero estudar. Estou confiante na condicional. 
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Quero estudar para aprender, o homem necessita de estudo para ser mais 
independente. 
 
A escola pode trazer benefício para sair daqui e arrumar um serviço melhor. 
 
Quero estudar porque estou ruim de matemática. 
 
Se tiver oportunidade quero estudar. Quero concluir a 8a série para arrumar 
emprego na rua. Escola abre a mente, atualiza o tempo. 
 
Não pretendo estudar no momento. Tenho que fazer umas correrias por 
fora. 
 
Quero aprender escrever e falar o português. 
 
Com o estudo pode conseguir emprego melhor na rua. 
 
O estudo é bom. 
 
Aprendi a ler e escrever sozinho, copiando dos lugares, quero estudar. 
 
Estudei no Mobral e quero continuar aqui. 
 
O estudo vai ajudar mais no serviço que arrumar na rua, quero aprender 
fazer conta. 
 
Acho que o estudo vai ajudar. 
 
O estudo é uma grande coisa, não tive oportunidade de aprender, o pouco 
que eu sei me serve muito. Trabalho na horta, pretendo estudar mas tenho 
problemas nas vistas. 
 
Faz tempo que não estudo, quero estudar. 
 
Não quero estudar, já estou esperando o benefício para ir embora. 

 
Quero estudar porque quero ter um grande desenvolvimento psicológico e 
aprender mais. 
 
O estudo é bom, ajuda a arrumar um trabalho melhor. Quero estudar para 
melhorar conhecimentos. 
 
Estudar para aprender a língua brasileira. Estou no Brasil há um ano e cinco 
meses. 
 
Quero estudar na Casa. Dá para abrir a mente, procurar coisas novas. 
 

Quero estudar para aprender escrever para a família, fazer ficha 
para arrumar emprego nas firmas. Escola ajuda, é melhor saber um pouco 
para arrumar emprego. 
 

Gosto de estudar, mas estou esperando o benefício para ir para o 
semi-aberto, a pena que é pouca” 
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É necessário ressaltar que as opiniões acima mencionadas foram 

expressadas por detentos ao participarem da Triagem Escolar antes de serem 

considerados alunos, ou seja, antes de serem matriculados na escola. As matrículas 

foram feitas em períodos e turmas distintas. 

Encontram-se depoimentos de detentos que demonstram interesse pelo 

conhecimento científico como auxílio à sobrevivência e à convivência social em 

liberdade. Esta situação pode ser relacionadas com a intenção de ressocialização, 

conforme exigência da Lei de Execução Penal. 

Outros detentos, alegando já terem sido elaborados recursos judiciais pelo 

Centro de Reabilitação, não haviam demonstrado interesse pela prática da 

Educação na prisão. 

Com a negação de recursos por análises da Justiça Penal, procuraram as 

possibilidades de serem matriculados na escola. Situação neste exemplo, pode ser 

considerada uma relação do interesse educativo com o comportamento exigido 

juridicamente. O detento, como freqüentador das aulas, tem possibilidade de 

apresentar à justiça outro argumento relacionado à evolução pessoal e carcerária. 

 

 

4.4 Matrícula na escola 

 
 
No primeiro dia de aula com a classe dos alunos que foram acompanhados 

para coleta de dados desta pesquisa, foi discutido um programa relacionados à 

prática educativa, que inclui responsabilidades e compromissos dos alunos e do 

Monitor de Educação. Essa discussão não apresenta interferência da Diretoria de 

Educação ou de Segurança, foi “democraticamente” elaborado um “contrato” entre 

Monitor de Educação e alunos possibilitando que os estudantes aceitem ou não 

aceitem a confirmação da matrícula na escola. 

Da turma aqui analisada, um aluno que havia freqüentado o Programa de 

Educação Básica II (PEB II) na Casa de Detenção de São Paulo, não confirmou 

matrícula no PEB III da Penitenciária de Marília. Argumentou que não pretendia ser 

matriculado na escola por causa de sua confiança na conquista da Liberdade 

Condicional. O Exame Criminológico já havia sido encaminhado para a análise 

jurídica. Passado aproximadamente um mês, procurou a Sessão de Educação 
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alegando ter perdido o benefício jurídico e gostaria de estudar. Foi matriculado 

novamente, e antes do término do semestre foi transferido para outra penitenciária. 

 

 

4.5 Faltas e abandono escolar 

 
 
Quatro alunos da turma aqui pesquisada não compareceram para justificar os 

motivos pelos quais faltavam às aulas. Tal situação é considerada como abandono 

escolar. Um desses quatro alunos não freqüentou as aulas após a entrega dos 

materiais escolares. Foi convocado duas vezes para justificar as faltas e não 

compareceu. Os outros três alunos abandonaram a escola mesmo tendo 

freqüentado as aulas durante um mês, dois meses e até meio semestre. Estes casos 

não apresentaram o período de abandono escolar relacionados com pedido jurídico 

de promoção para regime semi-aberto ou condicional. 

Um outro aluno estava isolado na enfermaria por ser portador de doença 

contagiosa, tuberculose. Retornou à escola depois da recuperação da saúde. 

Os presidiários desistentes da escola não são impedidos de requisitar uma 

nova matrícula escolar. Caso demonstre interesse pela Educação e tenha vaga na 

escola, é possível retornar. 

 

 

4.6 Entrevistas/análises 

 
 
Para que se aproxime de uma "visão de dentro para fora" do Sistema 

Penitenciário, foram coletadas diversas opiniões dos alunos referentes aos motivos 

que proporcionam interesse, permanência queda na freqüência ou desistência da 

prática educativa na prisão. Independente da prática educacional, opinam também, 

sobre a prisão. 

Serão analisadas as coincidências entre período de desistência escolar e 

solicitação de progressão para outro regime prisional bem como as desistências sem 

essas justificativas.  
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4.7 Questionamento sobre os motivos que levam os alunos a faltarem nas 

aulas 

 
 
Depois de matriculados e o curso estando em andamento, os alunos faltosos 

são convocados para justificarem as faltas. Da parte dos alunos ocorrem variados 

argumentos. Decidem se retornam ou desistem da escola. 

Existem justificativas relacionadas à aprovação ou negação da solicitação ao 

regime semi-aberto ou condicional, ao desinteresse, ao trabalho, enfim são diversas 

justificativas. 

Ao optar pela desistência da escola, o aluno assina uma declaração que 

menciona o motivo. A declaração é anexada ao Histórico Escolar que acompanha a 

documentação jurídica do presidiário mesmo sendo transferido para outra 

penitenciária ou regime semi-aberto. 

A montagem do Exame Criminológico visando progressão ao regime semi-

aberto ou condicional, possibilita ao detento matriculado na escola o Parecer 

Educacional elaborado pelo Monitor de Educação a respeito de sua participação na 

Educação. Assim, o Parecer Educacional sugerido pelo educador é mencionado 

pelo Diretor do Núcleo de Educação juntamente à Equipe Interdisciplinar do Centro 

de Reabilitação. 

Quanto à desistência das aulas serão citados os argumentos dos alunos. 

Ocorrem proximidades entre o período de desistência da escola com a realização do 

pedido de progressão para os regimes semi-aberto ou condicional. Em outros 

termos, pode ocorrer abandono das aulas após o Exame Criminológico do 

sentenciado ser despachado com análise favorável ou não favorável. 

Parte das opiniões citadas são de alunos que foram convocados para 

justificarem as faltas na freqüência escolar. As justificativas não foram solicitadas 

para atender exigências do Centro de Segurança e Disciplina, mas pelo interesse de 

bom desempenho educacional, tanto do aluno, como de toda a classe. 

Durante a justificativa das faltas, o aluno não é questionado se ocorre 

proximidade periódica entre as faltas na escola e a existência de parecer do Centro 

de Reabilitação. Portanto, a justificativa é solicitada pelo educador e mencionada 

pelo aluno de maneira espontânea. 
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Nesta pesquisa, depois de coletadas as opiniões dos alunos com diversas 

justificativas pelas faltas, desistências e opiniões sobre a Educação, foi pesquisado 

no histórico prisional a existência de solicitação de progressão para outro regime 

prisional.  

Sendo assim, ocorrem coincidências periódicas entre a queda na freqüência 

escolar com o envio de parecer favorável ou não favorável para a justiça. 

 

 

4.8 Opinião de alunos que desistiram do curso após resultado favorável para 

progressão. 

 
 
Não quero mais estudar porque tenho problemas pessoais, perdi um irmão, 
foi assassinado na rua durante um assalto. Os próprios colegas dele 
mataram. Hoje em dia não se pode confiar em ninguém, nem na cadeia, 
nem na rua. Minha esposa está grávida, preciso trabalhar para conseguir 
dinheiro, trabalho na costura de bola. Montei semi-aberto na semana 
passada, acredito que vai ser favorável. Não tenho problemas com 
funcionário, tenho bom comportamento. A escola foi legal, se não tivesse os 
problemas que tenho, estaria estudando ainda. Deu para recordar algumas 
coisas. 
 
Quando ganha a colônia a mente fica daquele jeito, não pensa em nada, só 
na liberdade. Estou a seis anos preso no fechado. Da primeira vez que 
fiquei preso foram dois anos e quatro meses no fechado, fui para a colônia e 
fugi. Da primeira vez que fiquei preso não estudei. Na Segunda vez estudei 
e aprendi bastante, não sabia ler nem escrever. 
Quero arrumar um emprego na rua e pagar tudo que devo para a justiça. 
 
Quando ganha colônia existe pressão dos presos para sair da escola 
porque está ocupando lugar de outro, no trabalho também. 
Quando o preso ganha a colônia deveria imediatamente ser colocado em 
outro lugar. Parece que eles (os presos) não querem a vantagem do outro. 
Tem que tomar muito cuidado, a mente fica daquele jeito. 
 
O curso estava bacana, foi bacana estudar. O principal motivo de desistir é 
a colônia. Não penso em outra coisa, estou muito feliz, não consigo 
concentrar com os estudos, só penso na colônia. 
 
Desisti das aulas porque a colônia estava ganha, só estou esperando a 
remoção. A escola colaborou para atualizar os conhecimentos que tinha 
esquecido. A escola na prisão deveria melhorar, ter mais tempo de aula. A 
diretoria deve dar mais atenção, mais livros. 
 
Colônia está para sair, família está em cima da justiça na rua. Acho que vou 
logo para a rua. 
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As opiniões acima citadas são de alunos que foram convocados para 

justificarem a queda na freqüência escolar e optaram pela desistência. 

Argumentam que não conseguem pensar em outra coisa a não ser na 

progressão para outro regime prisional. Os objetivos pessoais são mentalmente 

transferidos para a relação social em liberdade. Amiúde, nesta situação, existe a 

procura pelo isolamento da convivência interna. 

Aparentemente, quer dizer: “o que a prisão podia fazer já foi feito, agora é 

com a justiça”. Sendo assim perdeu o vínculo de interesses jurídicos com a 

penitenciária. A partir de então sua concentração é direcionada para outra instância. 

Esta ocorrência justifica a queda na freqüência escolar. 

Apesar de argumento favorável quanto à prática educacional na prisão, a 

questão aqui levantada é se ocorre, de maneira mais profunda, uma relação entre o 

interesse pela escola na prisão visando à solicitação jurídica.  

 

 

4.9 Opinião de alunos que estavam faltando e não desistiram do curso após 

resultado favorável para progressão. 

 
 

Faltei um dia para ir no atendimento da judiciária e os outros dias para 
atendimentos na enfermaria. Não consigo remédio para a gripe e o médico 
não atende. Outra coisa é minha família, Perdi minha mãe e só fiquei 
sabendo da morte dela depois de um mês. Atualmente minha irmã mais 
nova não está legal. Somos em oito irmãos e minha irmã mais nova mora 
com meu pai, os outros irmãos são casados. 
 
Não sei se quero continuar estudando, nos últimos dias não consigo dormir 
e acabo não vindo para a escola. A cadeia não tem serviços e passo muitas 
dificuldades, não tem como ganhar dinheiro até para comprar sabonete, 
pasta de dente. A cadeia está lotada de PCC, é muita treta. O pessoal da 
escola é legal, está difícil, mas vou continuar os estudos.  
 
Fiquei doente, trabalhava na lavanderia e os caras que trabalham na 
lavanderia conspiraram contra os horários. Dizia que eu chegava tarde e 
trabalhava menos que eles, por isso resolvi ficar uns dias sem vir para a 
escola. Meu benefício já está lá em cima, estou só esperando o resultado. 
Mesmo assim vou preferir estudar, trabalho arrumo outro. 
 
Não consigo pensar em nada, não tenho mais nada a ver com a casa, meus 
recursos estão no fórum, agora só tenho algo com o advogado da rua. O 
que a Casa podia fazer por mim já foi feito, agora é com a justiça. Professor, 
estou justificando estes dias de faltas porque não estou passando bem. 
Sem mais, muito obrigado. 
 
Quero um tempo para não perder a vaga na escola, foi muito difícil 
conseguir estudar. Estava desenvolvendo bastante e é importante estudar. 
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Tenho vinte e quatro anos, se fizer o supletivo, daqui uns sete anos eu 
termino. Minha colônia está montada. Está na mão do promotor, tenho que 
esperar. 

 

 

Estes alunos foram solicitados para justificarem a baixa freqüência escolar. 

Existia também coincidência com o período que foram enviados os Exames 

Criminológicos favoráveis para julgamento. Apesar das dificuldades esses alunos 

não desistiram da escola.  

Além desses alunos que justificaram as faltas, outros quatro alunos 

juridicamente estavam na mesma situação e não faltaram nas aulas, ou seja, apesar 

de obterem parecer favorável elaborado pela Equipe Interdisciplinar do Centro de 

Reabilitação, os alunos não apresentaram queda na freqüência escolar. Esta 

situação pode ser a espera pelo resultado oficial da Justiça Penal, ou o interesse 

pela Educação que, proporcionaria reforços para sustentar a busca pela 

ressocialização. 

 

 

4.10 Opinião de aluno que desistiu do curso após resultado desfavorável para 

progressão. 

 
 

Escola é bom, mas preciso de trabalho para fazer umas corridas, preciso de 
pasta de dente, sabonete, prestobarba. Trabalhando na cozinha dá para 
comprar umas coisas. Vem de dois a seis reais por mês. Costuro bola 
também, não dá para estudar e trabalhar em dois lugares. Perdi a colônia 
há um mês, a casa deu tudo favorável, a justiça negou porque tem sumário 
pendente, pediu uma preventiva até terminar julgamento. Escola ajuda no 
benefício, e também para aprender mais, ocupa a mente. Se minha família 
morasse mais perto eu ia só estudar. Eles me arrumavam umas peças de 
sabonete e pasta de dente.  

 

 

O recurso para progressão a outro regime prisional foi favorável após análise 

do Centro de Reabilitação e negado pela Justiça Penal. Nesta situação, dois alunos 

desistiram da escola. Um outro aluno não compareceu para justificar as faltas. 

 

 

4.11 Opinião de alunos que não desistiram do curso após resultado 

desfavorável para progressão. 
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Estou desanimado, a mente fica pensando em outra coisa. Por que não me 
falaram a verdade? Hoje é preferível ficar andando no pátio ou lendo a 
Bíblia, que fazer outra coisa. Posso ficar nervoso e atrapalhar a aula. A 
escola ainda isola um pouco do ambiente prisional que é tenso, mas não 
conseguindo concentrar é difícil estudar. A cadeia ensina ter paciência, 
paciência que não tinha na rua, aprendi aqui na cadeia. Caso não tenha 
paciência na cadeia, pessoa sai matando, brigando. 
 
Não vim ontem porque estava trabalhando na montagem de roda de 
bicicleta, o trabalho aumentou. Os parentes moram longe, não tenho visita e 
sem trabalho não dá para vi ver na cadeia, preciso de dinheiro. 
Aqui não tem onde roubar. Se tivesse um banco ou outra coisa para assaltar 
não trabalhava tanto na cadeia. O trabalho é também uma forma de passar 
o tempo. 
 
Quando me chamaram para estudar eu disse que não queria estudar. No 
mês que vem vou entrar no direito de ir embora, depois que subir os papéis 
é só esperar para ir embora de albergue. Tenho onde morar, onde trabalhar, 
fica mais fácil o juiz aceitar. Estudar agora não dá, tenho responsabilidades 
no x (cela) por isso não quis estudar. Faço limpeza, pego almoço, janta, 
café. E também é melhor estudar antes de subir o benefício. 

 
 

Neste caso, alunos faltavam coincidentemente após a rejeição do recurso 

elaborado pelo Centro de Reabilitação. Foram convocados e, justificando as faltas, 

demonstram desânimo, retorno à negação da possibilidade de reabilitação e 

dificuldade de dedicação aos estudos em tal situação. 

Um outro aluno em situação jurídica semelhante, não apresentou dificuldades 

para continuar estudando na prisão. 

 

 

4.12 Opinião de alunos que faltavam e desistiram do curso por outros motivos 

 
 
 

Estudei no PEB II e PEB III em Marília. Estudei pelo período de um ano na 
Casa de Detenção de São Paulo mas lá não conta, o professor é ladrão 
(preso), vai para a sala de aula e só fala de assalto, droga, roubo. Esse tipo 
de aula já conheço. Aqui em Marília é diferente. Estou trabalhando com 
bola, preciso de dinheiro para ajudar a família, tenho cinco filhos. As aulas 
foram boas, aprendi escrever. Não escrevia nem o nome e hoje leio e 
respondo as cartas. 
 
 
Trabalho na faxina da administração e é impossível estudar neste horário. 
Se fosse mais tarde tudo bem. Na África estava fazendo um curso de 
projetista gráfico, com este curso conseguiria os pontos necessários para 
entrar na universidade, no curso de Engenharia Eletrônica, Civil e Mecânica. 
Lá estudei, o que mais queria na escola daqui da cadeia era aprender falar 
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a língua portuguesa. O horário da escola é o mesmo que o trabalho da 
limpeza na administração. 
 
Estudei no PEB I e no PEB II, no PEB III não estou avançando muito. Com a 
idade que tenho o estudo não vai resolver muito. Na rua se eu vender palito 
(sorvete) está bom. Estou fazendo estudo bíblico na cela. O problema que 
tenho é interno, não estou tendo saída, não estou tendo crescimento. Não 
quero esforçar a mente porque já tive três derrames. Enquanto deu para ir 
eu fui, agora não quero mais forçar a mente. 

 
 

Os relatos acima mencionados são de alunos que também apresentaram 

queda na freqüência escolar e desistiram do curso. As datas de desistência não têm 

relações com períodos de recursos jurídicos. Argumentam que procuram por 

trabalho na prisão. 

 

 

4.13 Opinião de alunos que faltavam por outros motivos e do curso não 

desistiram  

 
 

Quando retornei do sumário os caras da cela disseram que o choque 
(polícia) rasgou o meu caderno. Não voltei para a escola porque achei chato 
voltar sem o material. Se puder quero voltar para a escola sim.  
O bonde que fui tinha mais de cinqüenta camaradas. A viagem daqui até 
São Paulo é muito longe, não tem comida nem água. O bonde já chega com 
ladrão de outra cadeia e vai pegando outros no caminho. O assunto na 
viagem é só de cadeia.  
- Como está a cadeia lá? Estão mandando muita gente embora?  
O bonde só serve para saber como está em outros lugares. 
 
Sou mais velho e acho que os estudos não vão servir mais. Gosto de 
ocupar a mente com a horta. Na escola também se ocupa a mente mas o 
que quero é ir embora, mesmo que seja transferência para outro presídio. 
Moro na região de Assis e podia ir para lá.  

 
 

Estes alunos justificaram os motivos que estimulavam a queda na freqüência 

escolar sem coincidência com período de recurso jurídico. 

 

 

4.14 Comentários de alunos sobre a prisão 

 

Em comunicação informal, os alunos comentaram a respeito do sistema 

prisional. Indicam a possibilidade e necessidade de se especializarem, se 

aperfeiçoarem com a prática criminal. Seguem algumas citações: 
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É um mundo do crime, aprende a criminalidade, é onde se aperfeiçoa o 
crime. A pressão dos outros presos leva a ser mais qualificado porque 
impõe respeito no mundo do crime. 
 
Aqui dentro não pode olhar para as visitas dos outros. Quando cruza com 
alguma tem que olhar para a parede. Se não olhar para a parede está 
dando ponto e pode ser zuado ou morto. Quando entram na cela e avisam 
que fulano vai morrer, é difícil para quem está lá. 
 
Ser irmão é uma forma de tirar seguro. Quando parece que a coisa vai 
pegar na cadeia, vai mais gente na igreja. Quando sai rebelião, os irmãos 
ficam orando na cela e não são agredidos. Escola não tem nada a ver com 
seguro. 
 
Na cadeia só tem maldade, aqui na escola ainda é diferente, só que tem dia 
que não conseguimos pensar na matéria que está sendo estudada. Só se 
pensa na maldade que aqui tem.  
Quando o preso chega ao sistema, no primeiro mês é terrível. Estranha o 
lugar, não tem conhecimento das “tretas”, do envolvimento. Passado esse 
período acaba se acostumando e aprendendo.  
Quando o preso tem muita cadeia para tirar, ele não pensa em ir embora 
logo e até vai vivendo. Quando está para ir embora, igual os que ganham 
recursos, não consegue se concentrar em nada, é como quando chegou, é 
um período horrível. Quer ir embora e entra no desespero, tem medo da 
cadeia virar e perder o recurso, a vida.  
Quando a cadeia vira tem que participar, ou dizer que não viu nada, porque 
senão morre. Muitos crentes, na realidade, é só para ir “pedalando”, quer 
dizer, para ir tirando os dias sem se envolver. Agora, se a cadeia é longa, 
entra no meio e vai caminhando. Quando a cadeia está no final, fica difícil, 
tem que sair da rotina mas é muito difícil. Tem que fingir que não vê e ao 
mesmo tempo não discordar do que acontece. Muitas vezes criam situações 
que envolve o cara, não tem como fugir da maldade que cerca todos. 

 
 

Para conquistar respeito no convívio entre os detentos é necessário que 

aceite as regras internas. Observando essa situação, é possível considerá-la uma 

“relação social diferenciada" ou "isolada” das relações sociais como um todo. 

Em tal ambiente o presidiário aceita os caminhos exigidos pelo “complexo 

científico-judiciário” (FOUCAULT, 1998) onde é inserida a prática da Educação, e 

também os caminhos exigidos pelos próprios presidiários, que por eles mesmos, é 

considerado um aprendizado ou qualificação que leva à formação especializada, 

enfim, como diz um certo aluno, trata-se de “um mundo do crime, aprende a 

criminalidade, é onde se aperfeiçoa o crime”. 

O que se nota também nos comentários acima, é a instabilidade emocional 

dos alunos quando está próxima a data de desvinculação com a Instituição, não 

conseguem encontrar comportamentos ou identificação com o sistema, logo, não se 

identificam também com a escola, pois, esta é, fisicamente, parte da estrutura 
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prisional e teoricamente, parte da exigência da Justiça Penal objetivando evitar a 

prática criminal orientando o retorno à convivência em sociedade. Teoricamente, 

esta prática é determinada pela Lei de Execução Penal, cap. II, Da Assistência, Art. 

10: "A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 

crime e orientar à convivência em sociedade" (BRASIL, 1995, p. 245). 

 

 

4.15 Comentários de alunos sobre a escola na prisão 

 
 

A escola foi a melhor coisa que me aconteceu no sistema. Eu era 
analfabeto, dependia de outros para comunicar com familiares. Quando 
entrei no PEB I só sabia escrever o nome e errado ainda. Passei pelo PEB II 
e agora estou no PEB III. Quando saio da escola e entro no mundo da 
cadeia é difícil pensar em estudos, é só gritos e brigas. Policia pode entrar e 
matar todos. É difícil. Aqui na escola ainda dá para concentrar, lá não. 
 
Estudei na roça, era uma hora por dia, chegava em casa nas carreiras e ia 
trabalhar. Na cadeia estudei no PEB II e agora estou no PEB III. Com 
muitos anos sofridos e com pressão alta, estou estudando porque aprendo 
um pouco e posso conseguir benefício. 
Agora eu pergunto, para que vai servir para mim? Emprego não arrumo 
mais, escola na rua também não. Sou crente e na cela todos são. Oramos 
meia hora pela manhã, uma rápida oração antes do almoço e mais meia 
hora depois do almoço. Jesus atende todos os pedidos que faço, sou 
protegido por ele. A cadeia é um lugar muito difícil de viver. Tem muita briga 
e é insegura. Depois que sai da escola, é difícil pensar em estudos. 
 
Não pagam mais bola e fui para a faxina no pavilhão B, saí da faxina e só 
durmo no x (cela). Quero estudar para aliviar um pouco a mente que está 
um pouco perturbada. Minha esposa morava com a minha sogra, ela queria 
mudar de casa. Sogra falou para assistente social que esposa traz droga 
para mim na cadeia. Os filhos foram encaminhados para a creche. Minha 
mulher teve prazo de dez dias para arrumar trabalho, ela conseguiu 
trabalho. As crianças ainda estão na creche, isto é que perturba minha 
mente. A escola melhora a mente, é melhor que ficar pensando besteira e 
arrumando confusão. 

 
 

Independente de auxilio jurídico, a Educação na prisão é muito valorizada por 

alunos, principalmente os que iniciaram na condição de analfabeto e aprenderam a 

ler e escrever.  

Os comentários sobre a escola demonstram a necessidade de se isolar do 

estabelecimento como um todo, encontrar espaço que proporcione um desvio da 

rotina prisional.  
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4.16 A sala de aula analisada 

 

Durante um semestre esta sala de aula teve quarenta e quatro alunos. Foi 

iniciada com trinta e um alunos matriculados mas devido desistências, abandonos, 

transferências, problemas com saúde e liberdade, outros treze alunos foram 

ocupando as vagas. 

Entre os alunos que permaneceram no curso foi usado um material que 

servisse de aprendizagem na prisão com base em material denominado 

“Organizador Prévio” (AUSUBEL, 1968), conforme exemplo citado no terceiro 

capítulo e opiniões dos alunos mencionados na Estrutura Pós-textuais - (Anexo B, p. 

82) desta dissertação. Sendo assim, os alunos também demonstraram as suas 

perspectivas relacionadas à prisão e à Educação em tal ambiente. 

No final desse semestre, em função do bom desempenho educacional, 

dezesseis alunos foram promovidos para o Nível II equivalente a supletivo de 5a a 8a 

série do primeiro grau, e outros nove alunos permaneceram no PEB III para concluir 

no semestre seguinte. 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

Indivíduos que em liberdade adentraram ao "mundo do crime" e 

consequentemente conduzidos à prisão, percebem ali "seu mundo" à margem do 

que socialmente é exigido e aceito. Assim, buscam bons contatos com trabalho, 

religião, Educação, família, polícia, justiça, ou seja, procuram condições que 

apontem os relacionamentos sociais adequados para quando estiverem em 

liberdade. 

Refletem sobre o aprisionamento, valorizam o retorno às relações sociais e, 

teoricamente, pretendem futuramente evitar a ação criminal. Na prisão aproximam-

se da Educação como demonstração de interesse por comportamento contra o crime 

e convívio social conveniente conforme exigência dos recursos penais. 

Encaminham-se também à prática educativa como refúgio, apoio, amparo, contra as 

relações internas pautadas na violência, tensão ódio, revolta. 

A busca pela compreensão dos motivos que levam os detentos a admitirem o 

processo educativo estabelece algumas reflexões. 

No sistema penitenciário, visam ações que os beneficiem pessoalmente. A 

Educação, por exemplo, é vista como um meio para conseguir "parecer benéfico" 

objetivando progressão para o regime semi-aberto, liberdade condicional. 

A prisão é uma maneira ou método de punir o condenado pela justiça, e em 

tal situação, a recuperação depende do indivíduo isolar-se mentalmente e não 

fisicamente, ou seja, não é possível se comportar fisicamente de maneira diferente 

das regras válidas entre os próprios presos. A rotina deve ser assumida, mesmo que 

seja simplesmente para demonstrar adaptação ao conjunto de relações internas 

exigidas pelo meio em que vive. Então, fisicamente é possível demonstrar adaptação 

mas, simultaneamente, o detento sabe que fora da prisão existe a rejeição social 
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principalmente quando se trata de aquisição econômica através do trabalho exigido 

pelas regras sociais. Assim, freqüentar a escola, trabalhar, ocupar o tempo com 

leitura, enfim, ter o "bom comportamento" exigido pela Justiça Penal, é também um 

caminho para isolar-se mentalmente do ambiente hostil. 

É inegável que a Educação seja aceita como uma prática das exigências 

penais visando "parecer favorável" aos que requererem recursos jurídicos. Este é 

um dos argumentos que motiva o detento a procurar pela Educação. 

Uma vez matriculado na escola, cabe ao Monitor de Educação fornecer-lhe 

algo mais, aplicar metodologias que atinjam o objetivo de reeducar, despertar o 

senso crítico, para que o ato de educar ultrapasse ou vá além do que é solicitado 

pela justiça e pelo próprio sistema prisional: freqüência, bom comportamento, bom 

relacionamento com os colegas, isto é, simplesmente demonstração de aceitação da 

reeducação. 

A busca por uma "visão de dentro para fora" ou de uma interpretação interna 

da "Educação Formal" na prisão pela opinião dos alunos detentos, em sua maioria, 

sugere a Educação como uma possibilidade de diminuir a influência da 

especialização ou formação da delinqüência e do processo de perdas a que estão 

expostos. Buscam, na atividade pedagógica, um ponto de partida para ampliar o 

conhecimento enquanto estiverem presos. Na mesma atividade visam à conquista 

de aceitação social relacionada ao trabalho para quando estiverem em liberdade. 

Além da negação da totalidade da convivência física socialmente 

desenvolvida durante a formação pessoal que a prisão proporciona, além de todos 

os problemas a serem enfrentados e vividos devido a desconexão física com o "lado 

de fora da muralha", em meio a tanta ansiedade e tensão, os alunos, amparados ou 

estimulados pela necessidade de encontrar caminhos que conduzam à liberdade, 

demonstram considerável equilíbrio para superar as dificuldades comuns entre os 

seres humanos aprisionados e adquirirem a absorção do conhecimento científico 

fornecido pela Educação. 

É notável ainda, que alunos presos, em sua maioria, valorizam o aprendizado 

de todas as disciplinas que lhes são oferecidas. Porém, o cálculo exato, tal como o 

de uma multiplicação, de uma equação ou de uma expressão numérica, induz o 

aluno preso a uma maior concentração no desenvolvimento da atividade. Esta 

tendência se dá devido à maior possibilidade do raciocínio matemático possibilitar 
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defesa ou distanciamento do pensar, refletir, recordar, rejeitar, aceitar, diversas 

relações sociais "humanística ética" distantes da prisão. 

A "Educação Formal" na prisão, analisada como uma atividade cercada de 

outras aprendizagens que fazem parte das relações estruturadas e formalizadas 

internamente pelos prisioneiros, ocupa um espaço de tempo muito pequeno na 

rotina do aluno detento e, nesta situação, cabe ao aluno tornar este período 

importante para sua interpretação particular de ampliação do conhecimento ou 

simplesmente atender a uma exigência da Lei de Execução Penal. No caso desta 

dissertação, a interpretação que mais se aproxima, tratando-se de questões 

humanas, não é encontrada em uma uniformidade de ações e comportamentos. 

Trata-se de um público que ao se expressar para o pesquisador, professor, 

carcereiro, assistente social, psiquiatra, psicólogo, diretor de segurança, policial, tem 

a necessidade de elaborar um discurso que não o prejudique nem perante as 

exigências da "lei externa" e tampouco da "lei interna". Além da maioria dos alunos 

pesquisados terem demonstrado muita dedicação à prática educativa, é possível 

perceber que entre os alunos que eram analfabetos, ao adquirirem o aprendizado da 

leitura e da escrita, existe maior possibilidade de aproveitamento da prática 

educacional. Com a aquisição da alfabetização o indivíduo obtém a diminuição da 

dependência de interpretação às "regras externas e internas".  

A -Funap- Fundação Coordenadora da Ação Pedagógica no Sistema 

Penitenciário do Estado de São Paulo já sugeriu a Educação com base em reflexões 

relacionadas à Pedagogia do Oprimido (Freire, 1983) que concebe o homem como 

um ser que pouco sabe de si. Sendo assim, a prática educacional na prisão assume 

a possibilidade de despertar reflexões que ultrapassam os conceitos produzidos e 

induzidos pela Justiça Penal. 

Combatendo o distanciamento de questões humanistas, já negadas devido à 

reclusão social dos alunos, a prática educativa na prisão, seguindo metodologia 

sugerida pela Funap, amparada na teoria do Prof. Paulo Freire (1983), procura não 

se restringir ao que é solicitado, como diria Foucault (1998), às exigências do 

“complexo científico-judiciário”, mas busca atividades educativas que despertem no 

aluno a consciência de sua existência enquanto ser humano. Este mesmo caminho 

também foi observado mediante utilização de tópicos da teoria de Ausubel (1968) ao 

ser demonstrada a capacidade da realização de momentos interativos entre os 

alunos e o conteúdo trabalhado. 
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"Indo além" de conceitos induzidos pela Justiça Penal e pela própria rotina 

prisional, cumprindo a pena a que foi condenado, o presidiário revelou procurar um 

método de intercalação com as relações sociais que poderão rejeitar ou aceitar sua 

diferenciada consideração pela “liberdade”. Sendo assim, a escola na prisão 

observada de ângulo que supere a exigência jurídica socialmente implantada, pode 

prestar ao aluno mais que a mera transmissão do conhecimento científico e inserir 

em sua reflexão a possibilidade de encontrar a liberdade que poderá ser-lhe negada 

pela própria estrutura social. 

Retratando a condição cíclica das relações sociais para determinados eventos 

"vista de fora para dentro" - neste caso, a Educação adotada na prisão pelo 

"complexo científico-judiciário", a eficácia desta "Educação Formal" na prisão, a 

metodologia educativa sugerida por uma fundação, a prática exercida por Monitores 

de Educação, e "vista de dentro para fora" - neste caso, a opinião dos alunos a 

respeito das atividades educativas que foram inseridas na prisão para que eles a 

exercessem, deve considerar que; 

 
 

A proposição aqui discutida teve início no final da década de oitenta do 
século passado devido à participação em atividades educacionais na prisão. 
Naquela época, um presidiário contatava diariamente a biblioteca interna da 
atual Penitenciária de Marília à procura de leitura que provocasse conexão 
entre o que lia naquele momento com o que havia lido anteriormente. Em 
conversa rotineira, aquele assíduo freqüentador da biblioteca expressava o 
que refletia a respeito de sua liberdade. Dizia ter entendimento da conquista 
da liberdade condicional jurídica e, por outro lado, não se considerava em 
liberdade ao prever a possibilidade de aceitação ou rejeição nas relações 
sociais a que novamente estaria incluso "fisicamente" mesmo depois de 
cumprida a pena. Demonstrava preocupações em torno do conhecimento 
que havia adquirido durante os anos em que ficou isolado das relações 
sociais exteriores ao sistema prisional. No final da década de noventa, 
ancorada em auxílio, influências e interpretações do conhecimento 
científico, surgiu a oportunidade de dar início... 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO - A  Cópia de texto extraído de jornal com função educativa relacionada à 

existência de uma relação entre o que o aluno já conhece e o que vai ser estudado, 

ou seja, "Organizador Prévio" sugerido pelo autor David Ausubel (1968). 

 

Humanização de prisões tem bons resultados  

Reportagem, que é a primeira da série três, mostra que é possível 
educar e reduzir reincidência e custos  

SIMONE BIEHLER MATEOS  

Uma silenciosa e lenta revolução está-se operando nas políticas 
penitenciárias de pelo menos dois Estados brasileiros - Paraná e São 
Paulo. Pioneiros, os dois estão mostrando que, à margem das 
considerações éticas, investir na recuperação e ressocialização dos 
condenados, ao contrário do que possa parecer, reduz os custos do 
sistema penitenciário, assim como os índices de reincidência.  

"Se investimos para recuperar até lixo, porque não deveríamos fazer 
isso com seres humanos?", desafia José Tavares, secretário da Justiça 
do Paraná.  

Pressionados pela onda de rebeliões e fugas (só no Estado de São 
Paulo foram 225 entre 1994 e 1997), os governos desses Estados 
decidiram enfrentar o problema da extrema deterioração do sistema 
prisional. Essa deterioração é resultado do explosivo aumento da 
criminalidade e da conseqüente superlotação dos presídios, que se 
agrava desde o início da década de 80.  

Entre 1994 e 1997, a população carcerária no País cresceu 32%, 
passando de 129 mil para 170,6 mil. Quatro de cada dez presos 
concentram-se no Estado de São Paulo, que é, de todos, o que 
apresenta o maior percentual de sua população encarcerada.  

Na contramão das correntes que capitalizam o medo da população 
para levantar bandeiras como a da pena de morte, Paraná e São Paulo 
estão apostando em políticas de humanização dos presídios e de 
recuperação dos condenados por meio da educação e do trabalho.  
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O primeiro passo foi investir pesado na construção de novos presídios, 
para minorar o problema da superlotação. Além disso, a orientação é 
descentralizar e interiorizar os presídios, investir na formação e 
reciclagem de agentes penitenciários, na educação formal e 
profissional dos presos e nas alternativas de acesso ao trabalho - 
remunerado, sempre que possível. O projeto prevê ainda separar os 
condenados de maior periculosidade para evitar que a penitenciária 
seja escola de crime para os que cometeram delitos menores.  

Embora de forma ainda incipiente, esses Estados vêm melhorando o 
atendimento médico, psicológico e de assistência social aos presos e 
suas famílias e têm mostrado maior abertura para a existência de 
formas de controle social sobre as políticas carcerárias, traduzidas na 
estruturação - ainda precária - dos Conselhos Comunitários que atuam 
na área, além de um melhor trânsito de entidades como a Pastoral 
Carcerária dentro dos presídios.  

A maioria dessas diretrizes está apenas começando, mas já há dados 
sobre experiências bem-sucedidas na redução da reincidência dos 
egressos, na diminuição dos gastos do sistema prisional e do número 
de incidentes dentro das prisões.  

Reincidência - Os presos que têm acesso ao trabalho apresentam 
índices de reincidência muito menores que a média do sistema, que 
hoje oscila em torno de 47%. As 180 mulheres da unidade feminina do 
bairro do Butantã, por exemplo, em São Paulo, cumprem pena em 
regime semi-aberto, isto é, podem sair para trabalhar desde que dentro 
do sistema prisional. Há quatro anos, elas respondem por toda a 
limpeza do prédio da Secretaria da Administração Penitenciária (SAB). 
Nesse período, a reincidência entre elas foi zero.  

O mesmo ocorre com os homens, também do semi-aberto, que 
trabalham na manutenção do mesmo edifício, sendo responsáveis por 
60% dos serviços de pequenas reformas e consertos do prédio. A 
maioria deles passou por cursos profissionalizantes ou treinamento 
específico para exercer as funções.  

Entre os cerca de 600 presos que estiveram envolvidos nos diversos 
projetos de recuperação de instalações públicas promovidos pela 
Secretaria do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado de São Paulo, a 
reincidência foi de menos de 5%.  

Segundo dados da SAB, a média de reincidência nas penitenciárias 
fechadas com bom padrão (saúde, espaço, educação, trabalho), em 
São Paulo, é de cerca de 45%. Na pior delas, a Casa de Detenção, que 
o governo planeja desativar, esse porcentual chega a 80%.  

Nessa unidade, tida como excrescência do sistema prisional, 7.072 
presos amontoam-se em 3.250 vagas. Menos de 2 mil deles têm 
acesso ao trabalho, vinculado basicamente a serviços internos ou a 
atividades artesanais, com baixo nível de especialização.  

Trabalho - No Paraná, onde a reincidência média é de cerca de 30%, 
não há dados específicos sobre os egressos que trabalharam quando 
presos, mas a percepção dos técnicos do sistema prisional é clara: 
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"Nós, que acompanhamos o preso aqui fora, notamos que aqueles que 
têm acesso ao trabalho dentro da prisão e recebem apoio educacional 
e psicológico reincidem muito menos; trabalhar dá uma disciplina que 
ajuda na reinserção", diz Jucélia dos Santos, psicóloga do Patronato 
Penitenciário, órgão responsável pelo apoio ao egresso e pelo controle 
dos que estão em liberdade condicional ou cumprindo penas 
alternativas.  

Além disso, o Estado economiza gastos usando a mão-de-obra dos 
detentos, além de embolsar para a manutenção do sistema prisional 
25% dos salários, no caso dos presos que exercem funções 
remuneradas.  

Segundo o secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, 
João Benedicto de Azevedo Marques, as três novas unidades 
prisionais de regime semi-aberto que o Estado está construindo estão 
sendo feitas exclusivamente com mão-de-obra de presos: "Só o 
engenheiro e o mestre de obras são funcionários, o resto são presos." 
Dessa forma, os custos, segundo Marques, foram reduzidos pela 
metade.  

A mudança na orientação da política carcerária também se refletiu 
numa redução do número de rebeliões e de incidentes dentro das 
prisões, sobretudo no interior dos Estados, onde funcionam quase 
todas as novas unidades. (Mateos, p. A 14) 

 

 

 

 

ANEXO B - Representação de respostas a questionários escrita por alunos do PEB 

III do ano de 1999, na Penitenciária de Marília/SP, sobre diversos 

temas prisionais durante as atividades mencionadas no terceiro 

capítulo desta dissertação a respeito da "Interação Significativa entre o 

Ensino, Aprendizagem e Conceito". Trata-se de opiniões pessoais dos 

próprios alunos. 

 

 

A) Existe diferenças de ambientes entre o pavilhão, pátio de sol, e 
a escola na cadeia? Por quê? 

 
 

Existe por motivo de paz e respeito; eu creio que sim... 
 

Sim, na escola a gente aprende muitas coisa boas. 
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Sim, alguns momentos estuda, outros trabalha, outros preferem 
tomar sol. 

 
Há muita diferença sim. No pátio é gandaia e pavilhão também, 

sujeito arruma confusão. Na escola ou trabalhando fica livre de 
problemas. Trabalhando e estudando é muito bom. 
 

Na escola estou concentrado em objetivo futuro e sincero na 
vida e aprendendo de melhor que eu poderia conseguir num lugar 
como esse que estou. No pavilhão e no pátio de sol são fatores que 
não se aprende nada futuro. 

 
Não, porque mesmo no pátio de sol ou na escola eu estou 

privado de minha liberdade. 
 

Para mim eu acho que na escola é muito melhor do que todos os 
lugares. 
 

Existe sim muita diferença. Na escola estou longe de confusão 
com os outros detentos, e na escola estou livre de encrencas. 
 

Existe o pavilhão nós acumulamos, o pátio onde nós tomamos 
um sol e a escola foi onde nós aumentamos o nosso saber. 
 

Sim, na escola eu tenho a oportunidade de aprender coisas 
boas. Essa é a diferença dos outros lugares que é o pátio, etc. 
 

No pátio de sol tem muitas pessoas a qual você deve procurar o 
melhor para si próprio como boas amizades. Já na escola a maioria já 
estão indo para obter bom melhoramento. 
 

Sim, pátio de sol você vai para tomar sol, andar, fazer qualquer 
tipo de lazer. No pavilhão você encontra com várias pessoas ou sinal 
que está pagando alimento, etc. Na escola você está sempre 
aprendendo e até mesmo de certa forma tendo uma visão do mundo 
como está aí fora. 
 

Existe sim. Na escola o ambiente é outro, os papos são 
diferentes, o professor quer ensinar o necessitado, útil para a mente. O 
pavilhão nada a ver; mesmas conversas, sofrimentos, reclamações, 
muita vontade de ir embora e isso maltrata a mente. O pátio, muito 
disse e me disse e confusões, nada a ver com o meu tipo de vida que 
eu quero para mim. Escola na prisão, mais respeito e seriedade. 
 

Para mim, qualquer lugar é lugar.  
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B) Dos assuntos estudados qual você mais gostou? Por quê? 
 
 
Língua Portuguesa e Matemática, porque são matérias que 

sempre ajudam. 
 

Que eu mais gostei foi de Português. 
 

Gostei da História e Matemática porque saber é progredir e 
construir. 

 
Todas as matérias para mim foram boas. Em Língua Portuguesa 

que me fez relembrar quando eu estudei na rua. Matemática e História 
também. 

 
Todos os assuntos foram muito importantes para mim e muito 

beneficente a relembração dos meus tempos de escola. Por isso todos 
me são eficazes. 
 

Humanização de presos  porque a humanização para nós é 
muito lucrativa. 
 

Para mim, eu acho tudo porque eu aprendi ler, escrever e fazer 
contas. Coisas que eu não sabia. 

 
Eu gostei mais de aula “portuguesa” e aula de História do Brasil. 

Aliás, de todas aulas que eu já tive. 
 
Foi de todas, porque de tudo eu aprendi mais um pouco. 

 
Eu gostei de todos porque são bastante interessantes. 

 

Eu gostei de todas as matérias porque com isto eu só tenho a 

ganhar. Eu relembrei muitas coisas que tinha esquecido. Para mim 

está sendo bom. 

 

Estudo sobre o corpo humano, cabeça, células, neurônios, 

massa craniana, olhos, boca. Destas aulas que eu gostei. 

 

Todos foram interessante mas o que mais chamou minha 

atenção foi índice no aumento de presos e a má administração do 

sistema e muitos crimes banais dentro da prisão; exemplo: o cara é 

pego com um papel de coca e qualificado como traficante e no fundo é 

um viciado, teria que ter um tratamento clínico e acaba preso num lugar 
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deste que faz o mesmo revoltar-se; exemplo: cara é pego roubando um 

litro de uísque, é jogado aqui dentro vira um assaltante de banco, dali 

para pior. Por quê? Todos sabem o caminho a seguir, mas nada faz 

para melhorar, há interesse nisso tudo, alguém ganha com isso, bom, 

eu não ganho, só estou sendo um dos prejudicados. 

 

Todos foram bons para mim porque estou indo bem. 

 

 

C) Quais as vantagens ou desvantagens que a escola na cadeia 

pode te dar? 

 

Não conheço desvantagem na escola do Ensino Fundamental. 

As vantagens é que podemos ser considerado e ter mais sabedoria. 

 

A escola pode me dar muita coisa que eu não aprendi e ela pode 

me dar educação. 

 

As vantagens da escola e culturação da mente, é como saber; a 

pessoa que tem culturas erra menos. A desvantagem é cometer um 

delito na mesma. 

 

A vantagem, penso comigo mesmo, me traz bons estudos, me 

faz aprender mais e pode ser bom para montar os meus benefícios. 

 

Educação, ensino, respeito e aprendizagem escolar torna o 

preso a ser um cidadão civilizado. Desvantagem é de não estar 

estudando em liberdade de aprender mais com toda a liberdade. 

 

Ajuda para montar benefícios e aperfeiçoar os seus 

conhecimentos. Eu não vejo nenhuma desvantagem. 

 

A vantagem para mim é quando eu sair da cadeia, terei a 

chance de arrumar um emprego melhor para mim. 
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A escola na cadeia me dá muitas coisas boas para mim 

aprender escrever e ler. Eu não sabia nem ler nem escrever. Agora 

estou lendo e escrevendo. 

 

Ela pode dar mais respeito, mais educação e mais saber. 

 

Para mim eu só vejo vantagens porque eu estou tendo 

oportunidade de estudar e aprender. Esta é a vantagem de ter uma 

escola na cadeia. 

 

As vantagens são que a cada dia eu fico mais aperfeiçoado nas 

matérias que vai me ajudar muito com meu convívio na sociedade. 

 

As vantagens são muitas. Para trabalhar, falar melhor, 

comunicar melhor. Por entender tudo aquilo que a escola ensinou, as 

vantagens são muito boa mesmo. 

 

Escola só nos dá vantagens. Aprendemos mais e nos 

qualificamos mais. Se houvesse condições jamais teria abandonado a 

escola. Desvantagens, nenhuma. 

 

Para mim está ótimo. Só tenho a ganhar. 

 

 

D) Quais são as principais dificuldades que você encontra para 

estudar na cadeia? 

 

O horário. 

 

A minha dificuldade é que penso muito na minha família, eles se 

encontram muito distante de mim. 
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O problema é enxergar, tenho dificuldade na visão ótica, quanto 

as demais coisas normalmente tudo é bom. 

 

Para mim não existe dificuldade para vir estudar na escola da 

cadeia. 

 

Nem uma no momento! 

 

Nenhuma. 

 

Para mim nenhuma dificuldade para estudar. 

 

O trabalho e às vezes os próprios colegas de cela. 

 

Eu encontrei sobre minhas vistas, pois já estou com muitos anos 

e as vistas já estão ficando fracas. 

 

Eu não encontro nem uma dificuldade e sim muitas vantagens 

em estudar. 

 

Eu tenho dificuldades porque penso muito em minha família, 

meu filho, sendo que eu estou apto para trabalhar, sendo que eu 

poderia estar ajudando eles e me encontro aqui perdendo tempo. 

 

Horários, trabalho que um dia é descontado de minha sentença. 

Se vou para a escola não ganho um dia, dificulta mais a minha 

liberdade. O horário da escola deveria ser mudado das oito horas até 

as nove horas da noite e isto mudaria até para melhor o sistema 

prisional de Marília, e isto faria que as classes mantinha o número 

exato de alunos. 

 

O horário para mim é um pouco fora de mão já que eu trabalho 

na limpeza do prédio atrapalhando. Tenho que me alimentar para 
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estudar melhor, sendo assim com pressa nada é bom, mas me esforço 

por gostar da escola. O horário é muito em cima da hora, mas dá. 

 

Nem uma, porque quem quer estudo a porta tá aberta. 

 

 

E) Você concorda quando dizem que a cadeia é a escola do crime? 

Por quê? 

 

Na cadeia só aprende malvadeza, quem quer. Portanto não 

concordo. 

 

Não. Porque a gente não pode fazer o que o outro faz. A gente 

tem que procurar as coisas melhor para nós. 

 

Para alguns sim. Os fracos de mente e sem cultura didática. Eu 

pelo menos não concordo. 

 

Bom, sobre se a cadeia é uma escola do crime, pois um rapaz 

que seja um primário o que ele não sabe entre o bom e o ruim, aqui se 

aprende. Conclusão, aqui é a escola do crime. 

 

Para aqueles que não tem objetivos na vida e estão andando 

errado pode até ser a escola do crime. Para mim que estou com planos 

e objetivos futuro não levo nada disso em consideração, quero 

aprender coisas boas. 

 

Não, porque nós só fazemos o que nós queremos. 

 

Concordo porque só tem muita maldade no crime. 

 

É sim. A cadeia é uma grande escola do crime porque a gente 

tem muito espaço para ficar pensando muitas coisas boas e ruins. 
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Não. Para mim ela é uma escola e outros saem mais revoltados. 

 

Eu não acho que é uma escola do crime e sim uma maneira que 

acharam para punir aqueles que cometem certos tipos de delitos. 

 

Pode até ser, isto vai da cabeça de cada pessoa. Se eu acho 

que o crime não dá para mim, é lógico que tenho de procurar sair desta 

vida enquanto é cedo. 

 

Não, porque às vezes não é o castigo que nos ensina mas 

existem presos inteligentes e gera o clima de revolta onde nasce o 

crime organizado. Hoje somos os mais miseráveis, os poderosos têm 

abusos de poder. Hoje somos animais valiosos na mão da justiça, fonte 

de renda para os poderosos. Sou a favor da anistia aos presos, isto é, 

muitos poderosos, até quem já foi presidente teve crime organizado. Só 

eu que estou preso. 

 

Realmente, a forma que vem sendo adotada pelo governo em 

amontoar presos no Brasil em cubículos como este e outros existentes 

até mesmo pior, podemos perceber que se tornou uma escola de 

aperfeiçoamento do crime, onde mistura todos os artigos e tipos de 

gente. Facilita a aprendizagem de outros crimes incentivados pelos 

maus tratos e sofrimento que revolta o preso e não ter opção nenhuma 

de vida num lugar deste. Sendo assim aprende-se coisas que não 

deveria para serem usadas em caso de desespero ao voltar para a 

liberdade e uma saída que o condenado se vê ao sinal de perigo em 

liberdade. Comer, dormir, vestir, filho, mulher, moradia, etc., é tudo que 

leva a reincidir novamente no crime. 

 

Para muitos é a escola mas para muitos não, sai pior. 

 

 

F) Na sua opinião, por que o Governo não investe bastante na 

recuperação de presos?  
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O governo acha que o investimento é um tanto inútil, por isso 

investe pouco. 

 

Porque eles só pensam neles, não pensam no preso. 

 

Porque é grande a corrupção neste país e grande é a falta de 

emprego. 

 

Penso comigo que o governo não está tendo verba para manter-

nos. Em geral. 

 

Porque está embolsando todo esse capital e quando não investe 

em coisas que não agrada a própria sociedade! 

 

Para o governo investir no preso é prejuízo. 

 

Porque ele acha que os presos não compensam nada de bom. 

 

Porque ele não quer e ele é um safado. 

 

Porque a multidão de preso é demais e a falta de emprego que é 

demais também. 

 

Porque o governo julgam nós como o resto da sociedade. 

 

Ele deve ter seu motivo muito útil, muitas pessoas gostariam de 

saber o porque isto tudo. 

 

Só em São Paulo, na Capital, no presídio do Carandirú tem sete 

mil e quinhentos. O preso está com dente doente e nunca tem nada 

para o preso, isto é, de certa forma o dinheiro é desviado. Sou a favor 

de mudanças na lei de nosso país. 
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Porque preso transformou-se em moeda corrente, fonte de 

renda; quanto mais, melhor justificativas para maiores gastos, 

investimentos para construções de presídios. Assim, gera empregos: 

polícia, juiz, advogado, olha aí quem está por trás disso ai tudo, é 

grande o interesse e forte o time, então, não há interesse do governo. 

Poderia sim, aparecer gente como esse secretário do Paraná e outros 

sábios que vejam esse tipo de destruição humana que vivemos hoje 

dentro do presídio brasileiro. Tentam fazer alguém solucionar os 

problemas dentro dos presídios e dos presos, então interesse nenhum 

por parte do governo, no meu jeito de ver isso, até que prove o 

contrário. O problema está ai mas vem de muito longe, lá em baixo. 

Temos os meninos de rua sem condições para o povo defender sua 

moradia e alimentação, quanto menos escola e dificuldades para ir 

numa escola. Melhor para que tudo corra para esse caminho aqui, esse 

é o governo, a forma de governar seu povo para o buraco da desgraça. 

Eles vão para Miami gastar o que roubou aqui. Dificulta tudo, para 

imperar o analfabetismo, fome, infelicidade para uns. O problema vem 

de baixo aumentando em cima. Povo sem cultura melhor para enganar. 

 

Porque eles estão ganhando por cabeça. 

 

 

 

G) O que o governo e a sociedade podem ganhar não recuperando 

os presos? 

 

Eles não vão ganhar nada, mas a revolta de alguns presos pode 

prejudicar a sociedade e o governo. 

 

Nada, porque se o crime não parar vai ser um problema para 

eles. 

 

Só atraso e uma nação que é morta para os países 

subdesenvolvidos. 
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Bom, eu tiro por mim mesmo depois que vim para este lugar 

conhecer como é bom sofrimento para mim e família. Depois desta sei 

que estou bem recuperado. Conclusão: agora sobre o que o governo e 

a sociedade podem ganhar não recuperando os presos, nós 

dependemos da sociedade e do governo, se acabar isto pode ter 

certeza que o nosso país vai em confronto, quero dizer vai virar uma 

guerra. 

 

O governo é capital do investimento e a sociedade a pressão. 

 

Mais dinheiro. 

 

O que ganha é mais criminalidade. 

 

Várias rebeliões em todos os Estados brasileiros. 

 

Se não recuperar ficaria cada vez pior. 

 

O governo e a sociedade não vão ganhar nada e sim perder. 

 

O que eles podem ganhar com isto é que a criminalidade a 

tendência e aumentar cada vez mais. 

 

Sinto pena da sociedade que serve de laranja para o governo 

definindo tudo isto, cofres públicos, ministério público. 

 

O governo ganha sim com seus gastos, embolsando verbas, 

desviando, diabolizando tudo que arrecada do povo. Justificativa eles 

arrumam bastante, conversam bem. A sociedade perde como sempre, 

está perdendo seus filhos e suas vidas, até mesmo sua liberdade. 

Saindo da linha cadeia, eles vão viajar para abafar os crimes 

cometidos. 
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Um pouco com a violência. 

 

 

 

ANEXO C -  Representação de atividade desenvolvida com os alunos mencionadas 

no terceiro capítulo desta dissertação sobre a interação significativa 

entre o Ensino, Aprendizagem e Conceito. 

 

 

 

Nome do Aluno         

 

HUMANIZAÇÃO DE PRISÕES TEM BONS RESULTADOS 

 

 

Uma silenciosa e lenta revolução está-se operando nas políticas 

penitenciárias de pelo menos dois Estados brasileiros – Paraná e São 

Paulo. Pioneiros, os dois estão mostrando que, à margem das 

considerações éticas, investir na recuperação e ressocialização dos 

condenados, ao contrário do que possa parecer, reduz os custos do 

sistema penitenciário, assim como os índices de reincidência. 

“Se investimos para recuperar até lixo, porque não deveríamos 

fazer isso com os seres humanos?”, desafia José Tavares, secretário 

da Justiça do Paraná. 
(Texto extraído do Jornal “O Estado de São Paulo, de 09/05/99, página. A 14) 

 

 

01) Segundo o texto acima, em quais Estados estão ocorrendo 

mudanças no sistema penitenciário? 

(a) São Paulo e Minas Gerais 

(b)  Paraná e São Paulo 

(c) Rio de Janeiro e Paraná 

(d) Rio de Janeiro e Minas Gerais 
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02) Está escrito no texto que o investimento na recuperação e na 

ressocialização dos presos pode proporcionar: 

(a) Aumento da criminalidade 

(b) Aumento das despesas 

(c) Maior violência 

(d) Reduções de custos e reincidência 

 

03) “Se investimos para recuperar até lixo, porque não deveríamos 

fazer isso com seres humanos?”. O que o secretário da justiça do 

Paraná quer dizer com esta frase? 

(a) que é impossível recuperar o lixo 

(b)  que é impossível recuperar os presos 

(c) é preciso recuperar os presos, pois são seres humanos 

(d) os presos não merecem nada de bom. 

 

04) Na frase:  “Pioneiros, os dois estão mostrando que...” 

A palavra grifada é um verbo. Este verbo está conjugado no: 

(a) Futuro    (b) Presente 

(c) Passado    (d) Subjuntivo 

 

05) Separe as palavras em sílabas e indique se são monossílabas, 

dissílabas, trissílabas ou polissílabas. 

 

lenta         

revolução        

operando        

Estados         

assim         

recuperar        

humano         
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REDAÇÃO 

 
Pense no problema escrito no texto da prova, em que a 

recuperação e ressocialização de detentos reduz a reincidência. Em 

seguida escreva uma redação sobre o tema. ( se for preciso utilize 

também o verso da folha para escrever a redação) 

 

 

 

 

ANEXO D -  Representações escritas em "Diário de Campo", relatos de um Monitor 
de Educação 

 

 

 

04/12/97 - A demonstração de força e poder. 

 

Cheguei ao trabalho, por volta das sete da manha do dia 
04/12/97 e percebi algumas anormalidades que iam além da rotina 
cotidiana. 

Do lado de fora da prisão existia um espetáculo. Soldados da 
Polícia Militar modificavam a paisagem pouco elegante dos arredores 
da Casa de Detenção de Marília. 

Cavalaria, Polícia Rodoviária, Polícia Feminina, nesta ordem se 
posicionavam no trajeto que segue da rodovia até a portaria do 
estabelecimento. Esses foram os que ficaram do lado de fora da prisão. 
Muitos carros da polícia, aproximadamente, trinta veículos, entre eles, 
carros de passeio, ônibus, caminhão. Pensei que houvesse rebelião. 

Os funcionários da Casa; agentes de segurança, escriturários, 
auxiliares de manutenção, permaneciam do lado de fora da prisão, 
junto aos carros da polícia e também aos policiais que não entraram na 
prisão. 

Buscando informações, percebi que se tratava de uma inspeção, 
objetivando a apreensão de armas e drogas. Aproximadamente 
trezentos soldados participaram da operação interna, entre eles, 
batalhão de choque, canil e tático móvel. 

Logo pensei em violência. Não pude entrar na prisão, porém 
permaneci no pátio externo observando o que ocorria. Percebi uma 
forte manifestação de poder por parte da Polícia Militar, causando 



 

 

98 

 

perplexidade nos funcionários que não puderam adentrar ao seu local 
de trabalho. O que ocorria dentro da prisão, não sabíamos. 

No dia seguinte, procurei informações diretamente com os 
presos sobre a operação do dia anterior. Pelos relatos dos detentos, 
tratou-se de uma inspeção, cela por cela, e não violenta no que se diz 
a violência corpórea, física. 

Por outro lado, existiu a violência de ordem não física. Os presos 
foram surpreendidos pela invasão de trezentos policiais enquanto ainda 
dormiam. Soldados, escudos, cães, adentrando à prisão, lembraram de 
massacres passados. Segundo relatos, o susto é grande. 

Ao perceberem a presença dos policiais, os presos que 
possuíam armas desfizeram-se delas, atirando-as pelas grades das 
janelas. “Foi uma chuva de facas”, diziam alguns. 

Iniciada a inspeção, segundo depoimentos dos presos, os 
policiais abriam a cela, informavam que iriam fazer uma verificação e 
escolhiam um dos presos para acompanhar a inspeção. Filmavam 
antes e depois da revista e pediam a confirmação do preso que 
acompanhou, avalizando assim que não houve violência nem quebra 
de pertences (televisão, rádio...). 

Os demais presos ficavam vestindo apenas cueca, sentados no 
corredor externo à cela, com a cabeça entre as pernas olhando para o 
chão. Caso levantasse a cabeça era imediatamente advertido. 
Terminada a inspeção, os presos retornavam para a cela, e os policiais 
iam para outra cela e procediam da mesma maneira. 

Os presos estavam perplexos com a postura dos policiais. O 
presídio, continua com sua rotina, sem ameaças de rebeliões ou 
represálias à operação militar (avaliação feita uma semana depois da 
inspeção). 

A repercussão entre os funcionários foi na ordem de alívio, pois 
não sustentavam mais a situação, e perplexidade com a disciplina e 
organização dos policiais. 

O que pretendemos registrar é que a PM foi eficiente e não usou 
a violência corpórea. Isso sugere que a PM, não tem necessidade de 
ser violenta em todas as operações, tanto na sua rotina como em 
operações em prisões. 

A inspeção se deu também em toda a área administrativa, 
inclusive as salas dos diretores. Só não revistaram um armário de aço, 
o qual possui oito pequenas portas, onde guardamos materiais 
pedagógicos, na Seção de Educação. Não tinham as chaves e não 
arrombaram depois de conversações entre os comandantes da 
operação da parte da PM, e chefes de turno da própria Casa de 
Detenção que acompanharam a operação. Segundo depoimentos de 
funcionários, os policiais até se aproximaram com uma alicate especial 
para cortar cadeados, mas mudaram de idéia e não cortaram. 
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16/06/98  - Aula  de História – Tema – Revolução Russa 

 
Estávamos discutindo a Revolução Russa, e dentro deste 

contexto, buscávamos a compreensão dos termos Soviete, Anarquismo 
e Socialismo. 

Conversando com os alunos, estes relatavam as dificuldades de 
estudarem nas celas. Tem muito barulho de rádio, televisão, conversa, 
discussão e brigas. O que tentavam dizer era a dificuldade de 
encontrar um ambiente que possibilitasse a concentração e 
tranqüilidade necessárias para desenvolver a atividade. Em meio a 
esta conversa, ouvimos gritos e fortes barulhos causados 
possivelmente pelo impacto de metais. Saímos da sala de aulas e 
fomos verificar o que estava ocorrendo. Era briga entre detentos, 
provavelmente acerto de contas, dívida. 

Voltamos para a sala de aulas para encerrar os cinco minutos 
que restavam. O barulho reapareceu com maior intensidade. Os alunos 
estavam tensos e com todo material escolar dentro das pastas. Entendi 
que preferiam ir embora. Foi feita a anotação dos presentes e nos 
retiramos da sala.  

A porta que dá acesso à sala de censura estava fechada e a 
outra de acesso ao Pavilhão B estava aberta. Os alunos sugeriram que 
fosse embora pois a “cadeia havia virado”, ou seja, estava ocorrendo 
um motim. O agente de segurança abriu a porta de acesso à sala de 
censura e fomos embora. 

Depois de uma hora e meia de negociação, três detentos que 
solicitavam transferência foram atendidos. 

Recebi informação que estavam pegando carteiras e cadeiras 
das salas de aula para fazerem facas. 

 

 

 

09/03/99 - 1a Aula PEB III 

 

Dos trinta e um alunos matriculados, vinte e cinco 
compareceram no primeiro dia de aula. Monitor de Educação se 
apresentou, mencionou a Fundação (Funap) que representava 
profissionalmente. 

O Diretor de Educação compareceu e conversou com os alunos 
se comprometendo a defende-los na CTC - Comissão Técnica de 
Classificação, quando pedirem benefícios e disse aos alunos que 
podiam acreditar que Pavilhão Escolar não é cadeia, é escola e poderia 
ajudá-los no que precisassem, desejou boas aulas e se retirou da sala. 
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Os alunos receberam os materiais (caderno, lápis, borracha, 
caneta) e o monitor pediu para os alunos se apresentarem com o nome 
e se quisessem expressassem o que tivessem vontade. Assim buscava 
o levantamento da necessidade do grupo de alunos.  

Em conversa com o grupo foi procurado o entendimento do que 
pretendem com a freqüência escolar. As respostas foram: 

- Recordar o que já aprendeu. 

- Vai ser bom para a vida na rua. 

- Fazer ficha de solicitação de emprego. 

- Superar dificuldades nos cálculos matemáticos. 

- Aprender mais. 

- Escrever e falar de maneira correta. 

- Desenvolver a memória. 

- Conquistar benefício judicial. 

- Desenvolver a Língua Portuguesa. 

-   Ciências é difícil, quer aprender. A disciplina Ciências é difícil porque 
precisa decorar. 

- Ter um bom e melhor futuro. 

 

A partir do levantamento das opiniões dos alunos, foi feito um 
acordo: os alunos e o professor se responsabilizaram com o 
cumprimento do calendário e horário para facilitar a constante busca de 
um caminho que atinja os objetivos dos alunos. 

 

 

 

11/03/99 - Algumas anotações do Monitor de Educação 

 

Compareceram vinte e quatro alunos. O grupo é grande e 
heterogêneo. Estou preocupado com alunos de menor conhecimento 
acumulado. Os alunos que têm maior acúmulo de conhecimento 
educacional fazem as atividades com menor tempo e acabam ficando 
ociosos.  

A preocupação é em relação aos que mais necessitam, pois 
podem sentir-se excluídos. Da mesma maneira o que sabe mais, pode 
ter a mesma reação. 

O que fazer? 

Quanto à aula, discutimos questões femininas, "Dia internacional 
da mulher". Retomamos o contexto histórico do massacre nos Estados 
Unidos da América. 
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Em seguida discutimos questões cotidianas que envolveram 
adição e subtração. 

 

 

 

14/10/99 - A FILA 

 

A prisão, na maioria das vezes, propicia eventos tristes, 

desumanos, negativos. Produz também, situações que aparentam 

alegria, ânimo, "esquecimento" dos maus momentos. Exemplo disto foi 

a saída de quatorze presidiários do regime fechado para a entrada no 

regime semi-aberto. Isto aconteceu na manhã de quatorze de outubro 

de 1999 na Penitenciária de Marília. 

A prisão de que falamos comporta alojamento do lado de dentro 

e também do lado fora de suas muralhas. Do lado externo tem o 

regime semi-aberto que se dirigiam os presidiários que proporcionaram 

um raro momento. Sendo o semi aberto no mesmo estabelecimento 

penal, a locomoção é feita caminhando, andando e foi justamente este 

caminhar o desencadeante do que aqui se narra. 

A dez metros da muralha, formou-se uma fileira de quatorze 

presos. Estavam muito próximos a uma porta que ficando para trás já 

não seriam mais um presidiário mas um “semi-presidiário”. 

Essas quatorze pessoas colocadas umas atrás das outras 

lembrava uma fileira de turistas adentrando a um ônibus de excursão. 

Cada uma levava uma mala com seus pertences e um colchão de 

espuma. 

A fileira estava parada, tipo daquelas em banco no quinto dia 

útil. Para os quatorze, o dia era talvez o mais útil. Não têm pressa, mas 

esta fila não anda. O funcionário confere um a um, o chefe faz um 

discurso orientado a nova conduta. 

Terminados os discursos e conferências a porta se abre! Dão a 

última olhada para trás, é possível ver parte das celas. Com medo de 
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perder a melhor fila desta fase da vida, o aceno aos que ficam é feito 

com os colchões em movimento sincronizado. Acenam, sorriem, mas 

não largam os colchões nem as malas, tal fila não se perde. Os que 

ficam gritam, batem nas grades, desejam boa sorte, sentem que 

momento igual deve chegar, mas ficam tristes por não serem eles. Este 

é um dos espetáculos "alegres" que a prisão raramente proporciona. 
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