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RESUMO
Esta pesquisa teve como objeto de estudo as representações sociais sobre a educação
construída por jovens e adultos em situação de privação de liberdade. Buscamos, assim,
conhecer como essas populações representam esse objeto simbólico e se relacionam com o
mesmo. Buscamos, ainda, a partir daí, identificar elementos que facilitam ou obstaculizam o
desenvolvimento de práticas educacionais da EJA nas prisões. Para tanto, utilizamos como
fundamentação básica a teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978; JODELET,
2001). Quanto aos aspectos metodológicos, o campo de observação restringiu-se à
Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Dr. Francisco Nogueira Fernandes e a principal fonte de
coleta de dados foi a entrevista semiestrutura, utilizada com o apoio da técnica de associação
livre de palavras e expressões, bastante empregada na pesquisa das representações sociais,
seguida de um roteiro de questões diretivas. Dadas as condições de realização da pesquisa de
campo, que coincidiu com um momento de rebeliões nos presídios, foram entrevistados
apenas dez sujeitos, dentre os que tiveram experiência com processos educacionais dentro da
prisão, número que, no entanto, mostrou-se bastante adequado para os objetivos da pesquisa.
A análise das entrevistas realizou-se com o apoio do método de análise de conteúdo,
tomando-se como unidade de análise o tema e a construção de categoriais (BARDIN, 1977;
FRANCO, 2005; OLIVEIRA, 1995). Os resultados revelaram a construção e
compartilhamento, pelos sujeitos, de uma representação social predominante sobre a educação
e a sua função de guia para a ação, indicando diferentes atitudes e prescrições de
comportamentos. Na polifasia dos conteúdos representacionais destaca-se a reprodução do
sentido hegemônico de educação e a prescrição absoluta quanto ao seu papel redentor. Outros
achados relativos às trajetórias escolares, às particularidades dos processos educativos na
prisão e à relação professor/aluno nesse contexto contribuem para enfatizar as particularidades
dessa modalidade de educação e, ao mesmo tempo, reforçar os achados difundidos pela
literatura específica sobre as diferentes formas de violência a que estão submetidos os
detentos e a ausência ou fragilidade da intervenção estatal e da própria sociedade tendo em
vista assegurar a afirmação de um direito tão elementar como o acesso à educação formal.
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e adultos. Representações Sociais. Privação de
Liberdade.
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the social representations of young people and adults in prisons. Dissertation
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ABSTRACT
This research had as object of study the social representations on education built by young
people and adults in situations of deprivation of liberty. We seek, therefore, to know how
these populations represent this symbolic object and relate to the same. We seek also from
there, identify factors that facilitate or hinder the development of educational practices of
adult education in prisons. Therefore, we use as a foundation the theory of Social
Representations (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2001). As for the methodological aspects,
the field of observation restricted to the State Penitentiary Licorice, Dr. Francisco Nogueira
Fernandes and the main source of data collection was the semi structure interview, used to
support the technique of free association of words and expressions, rather used in the research
of social representations, followed by a roadmap of policy issues. Given the conditions of
realization of field research, which coincided with a time of riots in prisons, were only ten
subjects interviewed, among those who have had experience with educational processes
within the prison number, however, it proved to be very suitable for the research objectives.
Analysis of the interviews was conducted with the support of the content analysis method,
taking as unit of analysis the subject and the construction of categorical (BARDIN, 1977;
FRANCO, 2005; OLIVEIRA, 1995). The results revealed the construction and sharing, the
subject of a predominant social representation of education and their guide function for
action, indicating different attitudes and behavior prescriptions. In polyphasia of
representational content there is the reproduction of the hegemonic sense of education and the
absolute limitation period for his redemptive role. Other findings related to school history, the
peculiarities of educational processes in prison and the teacher / student relationship in this
context contribute to emphasize the particularities of this type of education and, at the same
time, strengthen the findings disseminated by the literature about the different forms of
violence they are subjected to the detainees and the absence or weakness of state intervention
and of society itself to ensure the assertion of such a basic right as access to formal education.
KEYWORDS: Youth and adults. Social Representations. Deprivation of Liberty.
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INTRODUÇÃO
“Se você quer a paz, cuide da justiça”, advertia a
sabedoria antiga – e, diferentemente do
conhecimento, a sabedoria não envelhece.
Atualmente, a ausência de justiça está bloqueando o
caminho para a paz, tal como o fazia há dois
milênios.
(Bauman)

A concepção de uma educação como expressão de direito, precisa ampliar sua
abrangência no intuito de contemplar os que se encontram privados de liberdade, pois, embora
não possa responder por todas as demandas sociais, como muitos poeticamente apregoam, a
educação constitui-se em importante e fundamental instrumento de promoção da cidadania.
No ambiente prisional, com todo o seu real e imaginário mundo, marcado historicamente pela
inexistência de ações institucionalizadas, o processo educativo encontra desafios ainda mais
avassaladores no aspecto da oferta, permanência e compreensão política do seu impacto
social.
Graças ao acúmulo de minha experiência como professora, cujo início se deu nos anos
90 e em consequência da experiência de trabalho por quase uma década no CEDUC- Centro
educacional, da cidade de Caicó/RN, órgão do Governo Estadual que abriga jovens em
situação de conflito com a lei, passei a formular algumas questões, fruto das reflexões e
observações sobre o papel da educação na vida dos jovens privados de liberdade. Percebi
empiricamente o quanto era difícil, porém possível, desenvolver atividades educacionais
envolvendo jovens no contexto da prisão. Essas questões passaram a fazer parte das minhas
preocupações enquanto educadora e me mobilizaram na busca de procedimentos, estratégias e
referenciais para melhor compreendê-las.
Com a intenção da aproximação para obtenção de mais informações sobre esta
problemática, visando um futuro trabalho acadêmico, foram feitas algumas leituras e análise
dos resultados da pesquisa desenvolvida pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), em 2008, sobre a realidade da juventude brasileira e sua inserção no conjunto da
sociedade. A pesquisa aponta resultados preocupantes, pelas conclusões nada positivas em
relação ao trabalho e às questões de natureza educacional, vinculados ao acesso escolar e
conclusão do estudo por parte dos jovens.
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Esses resultados são relevantes e contribuem para identificar e compreender a
problemática da inserção e permanência dos jovens nos processos educativos, especialmente
os que se encontram privados de liberdade. Os dados revelam que a baixa escolaridade e a
pouca inserção desses no mercado de trabalho concorrem para o aumento da população
carcerária. É neste sentido que a educação pode assumir um dos papeis mais marcantes, do
ponto de vista social, pois pode abrir perspectivas de desenvolvimento humano, além de
elevar a autoestima dos grupos excluídos dos direitos que lhes são assegurados por lei.
No cárcere a educação se torna mais essencial ainda, pois as ausências familiares,
sociais e econômicas já foram muito intensas e certamente influenciaram de alguma forma a
chegada desses a esta condição. Neste sentido, a realidade do processo educacional
adentrando os portões do cárcere precisa vencer barreiras que a disposição legal por si só não
dá conta, tendo se apresentado como insuficiente e limitada.
Desse modo, o processo de escolarização dentro do contexto prisional abre um
precedente para que a sociedade faça uma autocrítica e se perceba na contramão da história
quando se trata desta temática, pois é fato que o aprendizado não está vinculado à existência
de um espaço tradicionalmente conhecido e projetado como espaço escolar.
A juvenilização da população penitenciária torna urgente a necessidade de uma
educação afirmativa e formativa para jovens privados de liberdade. No contexto atual, implica
conceber a educação como mais um instrumento de empoderamento na luta pela superação do
julgo da exclusão social a que os jovens são vítimas e, consequentemente, contribuir para o
estabelecimento pleno da cidadania, alicerçado também na educação por toda vida.
Com base neste conjunto de elementos, argumentos e inquietações, que devem fazer
parte também, assim pensamos, das reflexões da grande maioria dos docentes e pesquisadores
envolvidos com esta problemática, perguntamo-nos já há algum tempo: o que “realmente”
pensam os jovens e adultos reclusos sobre o impacto que pode ter a educação em suas
vidas? Quando acrescentamos o advérbio ―realmente‖ é para ressaltar nossa preocupação com
―a imposição legítima‖ do discurso sobre a educação, reproduzida pelo senso comum e por
tantos profissionais bem-intencionados, diga-se de passagem, que ―acreditam‖ no papel
redentor da educação. Esta preocupação se inspira nos trabalhos de Domingos Sobrinho
(2003a; 2003b), quando dialoga com os conceitos de poder simbólico e sofrimento simbólico,
de Pierre Bourdieu, e cita alguns exemplos de sofrimento simbólico decorrente da imposição
de legitimidade sobre o papel da educação, que podem encontrados junto às
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[...] vítimas do fracasso escolar, a quem o discurso hegemônico assegura, por
meio da educação, uma via régia ao acesso das benesses do mundo
civilizado; na juventude brasileira submetida ao ritual do vestibular, para
quem [...] esse ritual tem se transformado em fonte de angústia e sofrimento
para milhões de famílias em todo o país, posto que o fracasso ou sucesso do
candidato é atribuído quase exclusivamente aos seus dons e méritos...
(2003a, p. 64).

O sofrimento simbólico, como explica Domingos Sobrinho (ibid.), é uma forma do
sofrimento humano desprovido de causa orgânica ou essencialmente psicológica. Não sendo
fruto da condição humana, isto é, de doenças ou outras causas biológicas, nem tampouco de
causas sociais, como o desemprego, a falta de moradia, a fome, dentre outros, está mais
próximo do que Bourdieu chamou de ―miséria de posição‖, no livro Miséria do Mundo
(1997)1.
Da mesma forma, amparamo-nos nas orientações epistemológicas de Pierre Bourdieu
quando alerta para não cairmos na ilusão da interrogação científica que, por definição, exclui
―a intenção de exercer qualquer forma de violência simbólica capaz de afetar as respostas‖. E
continua, ―acontece, entretanto, que nesses assuntos não se pode confiar somente na boa
vontade, porque todo tipo de distorções estão inscritas na própria estrutura da relação de
pesquisa‖. (BOURDIEU, 1997, p.694). Distorções, alerta ainda o autor, que devem ser
reconhecidas e dominadas. Por esta razão, fizemos alusão aos profissionais bemintencionados que, de modo parcialmente inconsciente, supomos, reproduzem as imposições
de legitimidade produzidas pelas diferentes agências de disseminação de informações, em
particular vinculadas ao Estado e à grande mídia.
De volta ao texto de Domingos Sobrinho (op. cit., p. 67), para concluir esta
argumentação, diz ele que os signos hegemônicos, no caso a educação, ―fazem parte da doxa,
isto é, das opiniões correntes, das crenças estabelecidas, do que é aceito como óbvio, portanto,
não questionado‖. Assim, quando um professor (a), pesquisador (a) ou agente de intervenção
questiona um jovem em situação de conflito com a lei ou em regime de reclusão (no nosso

1

―Esse perspectivismo nada tem de um relativismo subjetivista (... ) Ele está realmente fundado na própria
realidade do mundo social e contribui para explicar grande parte do que acontece neste mundo, e, em particular,
inumeráveis sofrimentos oriundos do choque de interesse, de disposições e de estilos de vida diferentes que a
coabitação favorece, principalmente no local de residência ou no ambiente de trabalho, de pessoas diferindo sob
todos esses aspectos (...) Esta miséria de posição, relativa ao ponto de vista daquele que a experimenta fechandose nos limites do microcosmo, está votada a parecer ―totalmente relativa‖, como se diz, isto é, completamente
irreal, se, do ponto de vista do macrocosmo, ela for comparada à grande miséria de condição (...) Mas
estabelecer a grande miséria como medida exclusiva de todas as misérias é proibir-se de perceber e compreender
toda uma parte de sofrimentos característicos de uma ordem social que tem, sem dúvida, feito recuar a grande
miséria, mas (...) que tem oferecido as condições favoráveis a um desenvolvimento sem precedentes de todas as
formas de pequenas misérias‖ (ibid., p. 12-13).

17

caso) sobre o que ele pensa a respeito da educação ou o que pode esperar da educação, as
preocupações epistemológicas ressaltadas acima devem estar no centro de sua atenção. Por
isto, nossa questão inicial, ―O que ‗realmente‘ pensam os jovens e adultos reclusos sobre o
impacto que pode ter o processo educativo em suas vidas?‖, desdobra-se em outra que aponta
para o fenômeno estudado por Serge Moscovici e delimita nosso objeto de investigação: que
representação social ou representações sociais constroem e compartilham os jovens e
adultos pesquisados sobre o objeto simbólico “educação”? Para tanto, objetiva-se conhecer
as produções discursivas sobre a educação elaboradas pelos sujeitos investigados, os quais se
encontravam em condições de privação de liberdade, no presídio estadual de Alcaçuz, no
momento de realização das entrevistas. Nosso foco estará, portanto, concentrado nos
conteúdos

que

possam

indicar

ou

a

existência

de

uma

representação

social

predominantemente compartilhada pelos sujeitos ou de mais de uma representação social.
Dado o fato de a educação ser uma instituição social e um objeto simbólico culturalmente
enraizado, não consideramos provável não encontrar pelo menos indícios que apontem para a
existência de representações sociais, na perspectiva moscoviciana – o que poderia ocorrer
com a pesquisa de outros objetos simbólicos sem muito enraizamento cultural, como por
exemplo, ―buracos negros‖, ―clonagem‖ e outros que poderíamos elencar.
Mais uma vez, o advérbio ―realmente‖ serve para anunciar que buscamos conhecer os
sentidos de senso comum construídos e compartilhados pelos jovens e adultos interrogados a
respeito da educação e isso o fazemos a partir do modelo teórico proposto por Serge
Moscovici.
A Teoria das Representações Sociais, criada por Serge Moscovici (1978), estuda
determinado tipo de produção mental e simbólica presente no senso comum. O autor
considera que toda representação social é a representação de um objeto, construída por um
sujeito, num determinado contexto social. Dessa forma, toda representação social é a leitura
particular de um objeto, realizada por um sujeito (individual ou coletivo), a partir das crenças,
valores e informações que o mesmo compartilha na cultura onde se situa.
Um objeto representacional não existe em si mesmo, mas para o indivíduo ou grupo e,
por esta razão, deve ser consistente com o sistema de avaliação utilizado por esses. Para
Moscovici (1978, p. 26), as representações sociais constituem ―[...] uma modalidade de
conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e de
comunicação entre indivíduos‖. Nesse sentido, elas orientam os indivíduos na apreensão e
interpretação do mundo e na organização das suas condutas e formas de comunicação. Por
esta razão, segundo Domingos Sobrinho (2000), não devem ser reduzidas apenas a uma
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atividade cognitiva de classificação e ordenamento dos objetos que nos rodeiam, pois, para
além dessas funções, são produzidas para servir de guia prático para a ação, cumprindo uma
importante função de regulação das relações entre diferentes atores e grupos sociais.
Em decorrência deste objetivo geral, busca-se conhecer, de modo específico, as
produções discursivas elaboradas pelos sujeitos em relação ao objeto, mas nosso foco estará
centrado nos conteúdos que possam indicar ou a existência de uma representação social
predominantemente compartilhada pelos sujeitos ou a existência de mais de uma
representação social. O foco, portanto, não são as opiniões, imagens, percepções, conceitos ou
atitudes de caráter individual ou fragmentado2, mas os elementos discursivos que possam ser
apreendidos pelo conceito de representação social construído por Serge Moscovici3.
Como foi dito acima, se um objeto representacional não existe em si mesmo, mas para
o indivíduo ou grupo e, por esta razão, deve ser consistente com o sistema de avaliação
utilizado por esses, é esperado que, pelo fato de viverem em uma rígida rotina, onde o
controle e a regulação fazem parte da lógica da prisão, ocorra a assimilação de uma cultura
carcerária que de longe apresenta traços de possibilidades de ressocialização e acolhimento ao
processo educativo como expressão de cidadania. Desta forma, a perspectiva educacional
pode se fragilizar no imaginário do recluso e dos demais integrantes da dinâmica do ambiente
prisional. Interessa-nos, portanto, ainda dentro das especificidades dos objetivos, conhecer
como ocorre, nesse contexto, os processos constitutivos de uma representação social, quais
sejam, a objetivação e a ancoragem, pois Moscovici enfatizou que, no real, a estrutura de cada
representação social nos aparece desdobrada, porquanto se apresenta com duas faces tão
pouco dissociáveis quanto a frente e o verso de uma folha de papel, quais sejam, a face
figurativa e a face simbólica. ―Nós escrevemos que Representação = figura/significado,
entendendo por isso que ela faz compreender em toda figura um sentido e em todo sentido
uma figura‖ (MOSCOVICI, 1976, p. 63).
A partir dessa configuração estrutural das representações sociais, pode-se identificar
os seus processos formadores: a objetivação e ancoragem, como dito acima. A função de
duplicar um sentido por uma figura e dar, assim, materialidade a um objeto abstrato, isto é,
―naturalizá-lo‖, foi chamada de objetivar (processo de objetivação). A função de duplicar uma
figura por um sentido, fornecendo um contexto inteligível ao objeto, isto é, interpretá-lo, foi
2

Explicamos no Capítulo III a diferença entre apreender opiniões, percepções, conceitos, imagens e atitudes de
forma fragmentada, como fazem outras abordagens da Psicologia Social, e a apreensão dessas produções mentais
de forma sistemicamente articulada como propõe a perspectiva moscoviciana.
3

Fundador do campo teórico das representações sociais, Moscovici, de origem romena, mas radicado francês,
faleceu em Paris, em 15 de novembro de 2014.
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chamada de ancoragem (processo de ancoragem). Isto é importante posto que, sendo a
representação social um guia para a ação, o resultado desses processos ajuda a compreender o
caráter prescritivo da mesma, ou seja, de construção de atitudes em relação ao objeto, além de
permitir conhecer os referentes culturais e discursivos utilizados.
Do ponto de vista metodológico, definimos como campo de observação o Presídio
Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes, localizado no Distrito de Alcaçuz, em Nísia
Floresta/RN. Essa escolha se deu por esse ter, dentre os reclusos, uma maior presença de
jovens e, principalmente, devido ao fato de as atividades educativas nele realizadas serem
bastante incipientes, ocorrendo esporadicamente e através de projetos de curta duração.
Quanto à população entrevistada, tivemos de mudar nossos planos, pois, no período
previsto para a realização das mesmas o Rio Grande do Norte enfrentou uma crise aguda em
suas unidades prisionais, envolvendo motins e violência física. Por causa disso, alguns
critérios anteriormente definidos para a escolha dos sujeitos, bem como o número desses teve
de se adaptar à realidade do momento e à necessidade do cumprimento do prazo legal junto ao
Programa de Pós-Graduação da UFRN – PPGED para a defesa da dissertação.
Em meio a essas adversidades tão peculiares ao sistema, conseguimos entrevistar dez
(10) internos, do sexo masculino, com faixa etária entre 26 e 45 anos, envolvidos em
atividades laborais na cozinha do presídio e que tiveram pouco ou nenhum contato com
processos formais de educação antes da privação de liberdade. Tendo em vista preservar a
identidade desses sujeitos, optamos por referenciar os internos identificando-os por nomes
fictícios, inspirados na coincidência de encontrarmos 10 sinônimos, quando decidimos saber o
sentido da palavra ―alcaçuz‖, que significa ―planta da família das leguminosas‖, com aspectos
comuns de raízes e rizomas adocicados, e os sinônimos correspondentes: Periandra Dulcis,
Alcaçuz do Brasil, Alcaçuz da Terra, Alcaçuz do cerrado, Regoliz, Raiz Doce, Cipoém, Salsaamericana, Requeriz e Glicirriza.
A técnica adotada para a coleta dos depoimentos foi a entrevista semiestruturada,
contendo um roteiro com seis questões. A primeira apoiou-se na técnica de associação livre de
palavra e expressões, bastante utilizada no campo das representações sociais, dado o seu
caráter menos indutor, permitindo, no nosso caso, que, logo no início da entrevista, o sujeito
pudesse fazer associações menos induzidas pelo pesquisador: ―Quando digo educação, você
pensa em quê?‖ As demais destinaram-se a saber sobre a trajetória escolar, a experiência de
estudo na prisão, a relação professor/aluno, por que outros internos não participam das aulas e
a opinião sobre o fato de continuar estudando na prisão. Esta última questão ajuda-nos a
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melhor entender o caráter prescritivo da representação porquanto indica as possíveis atitudes
que servem de guia para a ação, como defende a teoria.
A análise das entrevistas seguiu os procedimentos básicos de uma análise categorial de
conteúdo segundo Bardin (1977) que a define como um conjunto de técnicas para a análise
das comunicações com vistas à obtenção de indicadores tanto quantitativos como qualitativos,
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção
(variáveis inferidas) das mensagens, mediante procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens.
Dessa forma, considerando os procedimentos que envolvem a realização da análise de
conteúdo, a interpretação das falas foi realizada através da construção de categorias, tendo o
―tema‖ como unidade de registro. Desse modo, no intuito de apresentar os temas ali
constantes discorremos sobre as falas. Nesse momento, estamos no contexto da leitura
flutuante, que é o primeiro contato com o material a ser analisado. Quando surgem as
primeiras hipóteses e impressões sobre o material, é porque surtiu resultado as idas e vindas
na leitura do mesmo. A revelação desse conjunto de hipóteses aparece como consequência da
obediência de algumas regras, como: a exaustividade, onde os elementos do corpus de
investigação devem ser esgotados, a representatividade, quando a amostra precisa representar
o universo; a homogeneidade, quando os dados obedecem à critérios de escolha, sendo
obtidos por técnicas iguais; e, por último, a pertinência, quando os documentos são adaptados
ao conteúdo e ao objeto da pesquisa (BARDIN, 1977). O cuidado que o pesquisador deve ter
no registro dessas hipóteses vai dizer muito da organização das categorias.
Outras fontes de dados primários e secundários tais como, leis, documentos oficiais,
bases de dados como o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen), contatos
informais com agentes envolvidos com o sistema e pesquisadores locais, tudo isso, ajudounos no desenvolvimento da pesquisa.
Quanto à estruturação da dissertação, o Capítulo I, se dispõe a situar e caracterizar a
educação de jovens e adultos do ponto de vista histórico, político e no tocante ao ordenamento
jurídico. O Capítulo II faz um breve resgate histórico da Educação de Jovens e Adultos no
país, abordando as tentativas de construção de uma política pública. Já o Capítulo III expõe,
em detalhes, os aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa realizada. O Capítulo IV busca
demonstrar como se organizam e quais são os elementos que compõem as representações
sociais sobre o objeto simbólico educação construídas e compartilhadas pela população
investigada. No Capítulo V iremos tratar dos desafios da educação de jovens e adultos no
ambiente prisional. No tocante às considerações finais, fazemos uma síntese geral dos
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achados e procuramos refletir sobre suas possibilidades e implicações dos mesmos para as
práticas educativas em contextos de privação de liberdade, pelo menos, no que a nossa
experiência permite apontar.
CAPÍTULO I – A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTRA E EXTRAMUROS: ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E LEGAIS

Um mapa-múndi que não inclua a utopia não
vale nem a pena olhar, pois deixa de fora o único
país em que a humanidade está sempre
desembarcando. E quando a humanidade lá
desembarca, ela olha em volta e, vendo um país
melhor, iça as velas. O progresso é a realização
das utopias.
(Oscar Wilde)

Este capítulo se dispõe a situar e caracterizar a educação de jovens e adultos do ponto
de vista histórico, político e no tocante ao ordenamento jurídico, mesmo que de forma
abreviada, para fins de contextualização do objeto de pesquisa. O que implica o direito a
educação aos diversos sujeitos dessa modalidade, independentemente de sua condição social
ou contexto geográfico ampliando as perspectivas primárias da ideia de escolarização,
imprimindo aspectos positivos às conquistas, à luz da especificidade da modalidade.
A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino legalmente amparada,
vinculando-se especificamente ao atendimento de pessoas que não tiveram acesso ao ensino
regular em momentos pontuais de sua história, o que se costuma traduzir como ―na idade
apropriada‖. Algumas características de seu público são bastante diferenciadoras, tais como,
ser composta por sujeitos que, no geral, estão vinculados às camadas mais pobres da
sociedade, portanto habitam as periferias, bairros e espaços geográficos onde mais essas
populações se concentram, seja no campo ou na cidade, compartilham sistemas culturais com
especificidades próprias, distintos, pois, daqueles das classes médias e elites, trabalham, de
maneira geral, durante o dia e dispõem apenas do horário noturno para estudar, dentre outras
características. Essas particularidades, longe de inferiorizá-los como cidadãos/cidadãs de
direito e aptos ao aprendizado, pelo contrário, identifica-os e sugere a necessidade de
profissionais com formação específica para atender a essa demanda.
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Afastando-se do sentido restrito de uma educação de jovens e adultos focada
unicamente no aspecto da alfabetização, a conquista desta como modalidade está vinculada à
uma orientação de política pública voltada para o acesso e continuidade da escolarização
básica a toda população. Essa conquista precisou ganhar corpo na sociedade, inclusive para os
próprios profissionais que atuam na modalidade. Foi necessário pensar e colocar em prática
um processo que envolvesse os sujeitos e os profissionais em plena atividade formativa,
elaborar um projeto que pensasse a alfabetização de jovens e adultos em um contexto de
formação profissional que ultrapassasse essa perspectiva, traçando olhares ousados no
aprendizado para além do processo de absorção dos códigos. Nesse sentido, com o objetivo de
vivenciar e consequentemente superar a fase da alfabetização de jovens e adultos, com vistas
ao encaminhamento desse público à continuidade dos estudos em processos ―regulares‖ e na
própria modalidade, foi criado pelo Ministério da Educação, em 2003, o Programa Brasil
Alfabetizado. Porém, esse caráter plural de direitos ainda não foi suficiente para incluir uma
parte considerável dos sujeitos da educação de jovens e adultos nos processos formais. Assim,
enquanto a concepção de educação a ser oferecida estiver condicionada à condição social,
cultural e política dos sujeitos não se construir uma perspectiva diferente e não inferiorizada
para esses, continuará se reproduzindo o que diz Arroyo (2001, p. 10) ―os lugares sociais a
eles reservados, marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis... _ têm
condicionado o lugar reservado a sua educação no conjunto das políticas públicas oficiais‖.
Neste sentido, a identificação dos sujeitos da educação de jovens e adultos ainda
continua sendo delineada com foco no fracasso escolar permanentemente impresso na história
desse público e já absorvido como característica do mesmo. Daí, as suas condições sociais e
humanas para a participação em processos formais não servem para representá-lo como
―específico‖, mas para rebaixar sua capacidade de intervenção em processos oficiais, pois,
conforme Arroyo (2001) é comprometedor o tratamento que os caracteriza a priori como
evadidos, repetentes, etc., desqualificando-se, por esse caminho, um conjunto de concepções
pedagógicas sobre a educação de jovens e adultos que dão conta da especificidade desse
público. Um dos aspectos a corroborar com o sentido específico dessa modalidade é que,
quando se trata da formação que envolve os cidadãos para o mundo do trabalho, é preciso
estar claro a distinção entre o público composto por criança e adolescente e o adulto, pois é
fato que já está convencionado que os primeiros farão da formação também o caminho
preparatório para o mundo do trabalho, ao passo que os últimos, em sua maioria, já fazem
parte da realidade laboral.

23

Como espaço para práticas e inovações teóricas em termos de processos formativos, a
educação de jovens e adultos demonstra clara tendência a ultrapassar os limites da
escolarização formal, sendo às vezes vista como única possibilidade de aprendizagem.
Interpretada nos diversos espaços sociais, inclusive na prática pedagógica diária, como forma
de alfabetizar àqueles que não tiveram acesso a este processo numa chamada ―idade certa‖ ou
que tiveram de sair dos bancos escolares por diversas condições sociais de trabalho, moradia,
etc., a educação de jovens e adultos se inscreve ultrapassando concepções que a situam a
partir da existência de um espaço físico formal. Desse modo, é preciso pensar uma
aprendizagem ao longo da vida e das fases vivenciadas por cada sujeito de forma singular.
Pensar em espaços e tempo para o exercício do direito à educação nos remete ao
próprio caráter da educação de jovens e adultos e ao risco sempre presente de um pensamento
compensatório voltado à sua oferta. Neste sentido, e considerando-se a pluralidade de sujeitos
da educação, os que se encontram privados de liberdade já experimentaram, em sua grande
maioria, experiências de exclusão, apesar de, na legislação penal brasileira, ficar clara a
observância da conservação de todos os direitos que não tenham sido afetados por sentença
judicial. Se sublinharmos o sentido ―menor‖ dado aos processos formais de educação de
jovens e adultos, quando mergulhamos na realidade da oferta de educação dentro dos
presídios brasileiros, (que é pouco significativa), devemos acrescentar a essa constatação os
preconceitos e as estigmatizações que, se já fazerem parte dos discursos sobre a educação de
jovens e adultos extramuros, no contexto intramuros é mais acentuado ainda, contribuindo
para isso a atuação sensacionalista, principalmente da chamada grande mídia.
As marcas da baixa ou inexistente escolaridade desse público apontam não só a falta
de acesso à leitura e ao conhecimento, mas também indicam as múltiplas violências a que foi
submetido, em consequência da ausência de políticas públicas específicas, pois se encontram
nas piores condições de saúde e moradia. Esse desenho retrata com perfeição o perfil das
pessoas que compõem e incham velozmente as prisões no Brasil.
Os jovens e adultos que se encontram privados de liberdade já têm uma história
marcada pela exclusão de direitos a processos sociais, dentre outros: saúde, segurança,
moradia, educação. Desse modo, sofrem a consequência de uma dupla exclusão na relação
intramuros com a educação, pois esta, apesar de ser um direito assegurado por um arcabouço
legal extenso, ainda não se constitui como realidade de fato, na medida em que o atendimento
educacional nos presídios brasileiros atinge um número muito resumido de internos do nosso
sistema.
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Na prisão, a perspectiva educacional ainda se vincula a certas dimensões da reinserção
à sociedade, com promessas frágeis de reabilitação e ocupação de espaços sociais, inclusive
profissionais, o que na realidade ocorre timidamente. Muitas vezes, repete-se uma visão de
educação redentora, e que tudo ―ajusta‖ e enquadra, reduzindo o seu poder de se constituir
como importante espaço para a troca de conhecimentos, além de se aliar a uma concepção de
educação em linha reta, previsível, onde um reencontro ou primeiro contato com essa fosse
suficiente para absorver todas as demandas intrínsecas ao aprisionamento. Para Scarfó (2009,
p.110) ―[...] se algum ―re‖ lhe cabe, é a redução da vulnerabilidade social‖, afirma esta autora
numa crítica aos conceitos de ressocialização e reeducação, entre vários outros. Nessa linha,
aspectos da dignidade humana e o próprio potencial enquanto sujeito para se desenvolver
integralmente são esquecidos, acentua-se o caráter ―terapêutico e compensatório‖ da
educação.
A perspectiva compensatória da educação de jovens e adultos encobre traços
marcantes dessa modalidade, tais como a inclusão e interlocução dos mais variados
conhecimentos que os seres humanos constroem enquanto grupo, sejam jovens, idosos,
indígenas, comunidades quilombolas, etc. Sobre os jovens que integram essa modalidade,
Brunel (2004, p. 09) avalia que houve uma espécie de juvenilização em termos numéricos
desse público no Brasil a partir dos anos 90, sendo esse fato marcante para a modificação do
cotidiano escolar e das relações estabelecidas entre os sujeitos no espaço escolar. ―[...] fatores
pedagógicos, políticos, legais e estruturais fazem com que muitos jovens, procurem cada vez
mais essa modalidade e a cada ano mais precocemente‖ (BRUNEL, 2004, p. 19). Desse
modo, estamos presenciando uma espécie de transferência de público do que se convencionou
chamar de ―escolar regular‖ para os espaços ocupados pelos sujeitos da educação de jovens e
adultos. As consequências advindas desse processo podem ser entendidas ou absorvidas por
esses sujeitos como fracasso escolar, o que fragiliza sua autoestima. Além disso, o conflito
idade-série pode ser usado como argumento para a transferência dos mesmos para a educação
de Jovens e Adultos.
Nesse sentido, não é novidade que as condições sociais dos sujeitos que, em sua
maioria, compõem a EJA serviram, por um longo período de nossa história para justificar ou
encobrir interesses financeiros e até culturais de uma parcela privilegiada da sociedade, posto
que a condição de sujeito ativo e pensante, sempre permaneceu intensificada pelo
empoderamento adquirido com o conhecimento, resultado indesejado e até ―perigoso‖ para
uma sociedade construída cultural e politicamente à base do preconceito nas suas mais
diversas faces. A reorganização das formulações e das relações trabalhistas advindas do
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desenvolvimento industrial indica a necessidade de uma certa, porém ainda tímida valorização
da educação de jovens e adultos. Esse aspecto pontual de interesse não reflete nem referência
o caráter político que a educação de jovens e adultos imprime na nossa formação enquanto
identidade cidadã. A especificidade no atendimento a esse público, na verdade, só reforça o
caráter plural e com fins emancipatórios a qual a educação de adultos se filia.
Neste sentido, e perseverando na ideia do quanto a especificidade dos sujeitos precisa
ser observada para o bem da aprendizagem e de seu grau de intensificação, vejamos um
exemplo citado por Carrano (2008), quando analisa o quanto as proximidades ou as distâncias
do ponto de vista relacional, pode refletir o grau de comprometimento com o aprendizado.
O educador e amigo Moacyr de Góes conta uma história que exemplifica a
importância de fazer do gesto educativo uma relação compreensiva. (...) Um
padre-educador da cidade de Natal impressionava a todos com sua
capacidade de ensinar o latim a crianças muito pobres da periferia da cidade.
Perguntado sobre o método que utilizava para ensinar, disse: ―como faço
para ensinar latim ao João? Para ensinar latim ao João, eu primeiro conheci o
João. Fui a sua casa, descobri do que ele gostava, descobri sua árvore
preferida, fiquei seu amigo; primeiro conheci o João, o latim veio depois‖
(CARRANO, 2008, p.105).

Esse recorte aqui referenciado vem corroborar com a ideia de que a essência, o núcleo
ou se preferir a raiz do processo de ensino-aprendizagem está exatamente no sujeito do
conhecimento.
Desse modo, a compreensão do que deve ser a educação de jovens e adultos não pode
ficar presa a concepções reducionistas que contrapõem uma ―educação formal, regular‖ com
uma ―complementar, não formal‖, forjando expressões que valorizam o sistêmico e o escolar.
Sem pretensões reducionistas do perfil dos sujeitos da educação de jovens e adultos,
Soares (2007) afirma:

Para delinear esse perfil, é preciso considerar a realidade em que o aluno está
inserido, como ponto de partida das ações pedagógicas, o currículo com
metodologias e materiais didáticos adequados às necessidades, o
financiamento para a concretização das ações e, finalmente, a formação de
professores condizentes com as especificidades da EJA (SOARES, 2007, p.
57).

A especificidade dos sujeitos da educação de jovens e adultos, em consequência, não
pode ser confundida com a ideia de uma formação ―de menor valor, provisória‖, onde se
envolvem atores com ―menos potencial‖, pois este caráter específico, que imprime um
sentimento de pertencimento aos sujeitos, na prática, apresenta-se como uma experiência
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ímpar, proporcionando-nos o envolvimento em uma troca extraordinária e plural de
conhecimentos. Inclusive, a abertura de horizontes conceituais sobre as definições de uma
educação para além da escola, fez com que outros espaços de convívio social fossem
incorporados à dinâmica do conhecimento.

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
AVANÇOS E LIMITES, EQUÍVOCOS E DESAFIOS.

Pensar e tratar a educação de jovens e adultos como direito é condição para
reafirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada em 1948, pois para
este importante documento, marco de nossa história recente, a educação constitui direito
fundamental da pessoa. Por conseguinte, é urgente a criação de condições para que esses
direitos sejam exercidos por todos os cidadãos e cidadãs e em todos os Estados-nação que
assinaram a declaração. A Declaração universal dos Direitos Humanos defende, no seu art.
XXVI, que:

I)

II)

Todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será
obrigatória. A instrução Técnico-profissional será acessível a todos, bem
como a instrução superior, está baseada no mérito.
A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do
homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e grupos raciais
ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da
manutenção da paz (ONU, 1948).

No Brasil, a educação de jovens e adultos assume legalmente o patamar de direito,
sem a restrição que a palavra ―chance‖ supõe, nos marcos da Constituição de 1988, em seu
Artigo 208, onde o direito à educação é entendido como público e subjetivo, absorvendo
inclusive as pessoas que não tiveram acesso à educação formal na idade adequada. Assim,
após mais de 50 anos da sanção da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) de 1961 (lei nº 4.024/61), que, apesar das inúmeras emendas ao seu texto
regulamentar, ainda se constitui em instrumento legal histórico na luta pela organização de
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uma identidade para o nosso sistema educacional servindo de base à elaboração das duas
versões seguintes, a de 1971 e a de 1996, ainda vigente no Brasil.
Neste sentido, também está configurada nos pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB – Lei nº 9.394/1996, além do Parecer do CNE/CEB nº 11/2000,
o status de modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, e
desde lá com características e marcas que são peculiares à composição de seu público. Mesmo
assim, questões que dizem respeito à sua natureza continuam a ser vistas como barreiras ao
aprendizado. Um público que trabalha durante o dia e à noite está cansado para o exercício do
aprendizado, recebe como consequência da baixa frequência, a culpabilização pelo nível do
aprendizado.
É fundamental registrar, como marca de política pública que na direção de
fortalecimento da EJA, a criação do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização do Magistério, em 2006, posto que os critérios para distribuição de
recursos financeiros atingiram as matrículas na educação de jovens e adultos. Em 2007 a
criação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, busca superar impasses contidos
no Plano Nacional de Educação de 2001, Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001.
Além dessas ações pontuais, no entanto importantes para a afirmação da educação de
jovens e adultos como direito, a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), em 2004, revigora o debate sobre as políticas públicas no
cenário educacional brasileiro e acentua o caráter diverso dessa modalidade. Temas como
alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do campo, educação ambiental,
educação em direitos humanos, educação escolar indígena e diversidade étnico-racial, foram
incorporados a esta secretaria. Desse modo, as políticas públicas legais de ampliação do
acesso à educação, encontram-se referendadas nesta Secretaria. Outros dois passos
importantes, porém bastante desafiadores ganharam destaque, trata-se da formação de
educadores e gestores da modalidade como também do apoio à produção de material didático
para a educação de jovens e adultos. Essas ações foram realizadas via Seminários. No âmbito
da Presidência da República, foram implementados ou reorganizados programas vinculados à
outras áreas do Governo Federal. São eles: PROJOVEM, PRONERA, e PROEJA. Já através
da SECADI organizou-se a o Programa Nacional do Livro Didático para Jovens e Adultos e
Educação nas Prisões, como também a Agenda Territorial da EJA.
Esse contexto de ações corrobora com as demandas e com caráter diverso que a
educação de jovens e adultos apresenta. Assim, os marcos legais, como as conferências sobre
a educação de jovens e adultos se constituem como essenciais para a compreensão da
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dimensão diversa da modalidade. As Conferências Internacionais sobre Educação de Adultos
cumprem importante papel na configuração pedagógica da modalidade, problematizando
sobre o caráter formativo específico do profissional da área, como também nas implicações
políticas dessa modalidade de ensino, observando o potencial teórico desse público. Assim, o
Documento Base Nacional Preparatório a VI CONFINTEA – Conferência Internacional da
UNESCO sobre Educação de Adultos, ocorrida em Belém do Pará, no Brasil, entre os dias 1 a
4 de dezembro de 2009, na parte que trata dos desafios da educação dos jovens e adultos no
Brasil, é extremamente abrangente na sua concepção de sujeitos da EJA. Entre muitos sujeitos
e seus espaços sociais, os sujeitos privados de liberdade também se destacam como atores em
potencial dessa modalidade. Por exemplo, no ítem (4):

[...] EJA é espaço de tensão e aprendizado em diferentes ambientes de
vivências, que contribuem para a formação de jovens e de adultos como
sujeitos da história. Negros, brancos, indígenas, amarelos, mestiços;
mulheres, homens; jovens, adultos, idosos; quilombolas, pantaneiros,
ribeirinhos, pescadores, agricultores; trabalhadores ou desempregados — de
diferentes classes sociais; origem urbana ou rural; vivendo em metrópole,
cidade pequena ou campo; livre ou privado de liberdade por estar em
conflito com a lei; pessoas com necessidades educacionais especiais – todas
elas instituem distintas formas de ser brasileiro, que precisam incidir no
planejamento e execução de diferentes propostas e encaminhamentos para a
EJA (Documento Base Nacional Preparatório a VI CONFINTEA, 2008,
p.1).

Assim, a concepção da educação de jovens e adultos, como bem explicitado, tem de
ser abrangente e concretizada, com responsabilidade histórica, preservando a essência da
identidade dos sujeitos e já com uma visão ampliada sobre os inúmeros espaços sociais que os
mesmos compõem.
Ademais, o Brasil chegou ao século XXI com marcas numéricas nada satisfatórias
quanto à alfabetização e educação de jovens e adultos. Segundo dados do Censo 2010,
registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 13,9 milhões da
população brasileira com 15 anos ou mais, são analfabetas. Já na divisão estatística por sexo,
ainda sobre o grau de analfabetismo, os dados revelam um índice de 9,9% de homens contra
9,3% de mulheres. A área rural detém 23% da população analfabeta do país, ficando a área
urbana com 7,28%. Seguindo uma marca que persegue a história do nordeste no que diz
respeito ao acesso à educação, foi registrado nessa região os maiores índices de
analfabetismo.
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Por muitas vezes, podemos nos sentir ―tentados‖ a moldar a imagem do sujeito da
educação de jovens e adultos, absortos no discurso usual que os tipifica, os macula, como
naturalmente propensos à evasão, à incapacidade de concluir uma ―educação regular‖. Assim,
a ênfase em uma perspectiva de formação profissional de ―menor valor‖, seguindo os padrões
econômicos ora estabelecidos, reforça a ideia de uma hierarquia nas estruturas de ensino, onde
o discurso do primário e do secundário concorre para naturalizar o sentimento de que os que
não se sentem aptos ao aprendizado escolar não alcançarão posições através dela, qual sejam
as profissões não manuais.
Para Bourdieu (2015), este processo produz efeitos paradoxais:

[...] Com efeito, depois de um período de ilusão e mesmo de euforia, os
novos beneficiários compreenderam, pouco a pouco, que não bastava ter
acesso ao ensino secundário para ter êxito nele, ou ter êxito no ensino
secundário para ter acesso às posições sociais que podiam ser alcançadas
com os certificados escolares [...] (BOURDIEU, 2015, p. 246).

O direcionamento dos fatores do fracasso escolar aos sujeitos e à sua condição e
posição na sociedade certamente contribuiu para a percepção que a sociedade tem da
educação de jovens e adultos. De fato, discriminamos porque o sistema regular já
―naturalizou‖ essa discriminação, inclusive com algumas máximas do tipo: ―São incapazes
mesmo‖
Assim, fazendo referência às ―deficiências naturais‖ de aprendizagem imputada aos
excluídos, Bourdieu (2015) descreve:

A lógica da responsabilidade coletiva tende, assim, pouco a pouco, a
suplantar, nas mentes, a lógica da responsabilidade individual que leva a
―repreender a vítima‖; as causas de aparência natural, como o dom ou o
gosto, cedem o lugar a fatores sociais mal definidos, como a insuficiência
dos meios utilizados pela escola, ou a incapacidade e a incompetência dos
professores (...) ou mesmo, mais confusamente ainda, a lógica de um sistema
globalmente deficiente que é preciso reformar (BOURDIEU, 2015, p.247).

Ao assumir um caráter de mão única, a atribuição de responsabilidade pelo fracasso
escolar não expõe o poder de gestão da ação pedagógica, posto que esta, muitas vezes, se
mostra incapaz de absorver a especificidade que a modalidade da educação de jovens e
adultos requer.
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Desse modo, é preciso observar as falhas e os avanços em termos de políticas públicas
e de atitudes profissionais na área da educação de jovens e adultos. Não como forma de
diminuir sua importância, transformando suas características como problemas, mas assumindo
que a essência desta especificidade é um indicador de que ao percebermos a multiplicidade de
sujeitos e demandas pelo conhecimento vamos construir uma política nacional de educação de
jovens e adultos onde deve se dar destaque ao caráter amplo dessa modalidade, inclusive na
formação dos profissionais da área, sejam professores, coordenadores, etc.
Ademais, práticas pertinentes à rotina de uma sala de aula com crianças em processo
de aprendizagem são utilizadas frequentemente na educação de jovens e adultos, fazendo da
infantilização e da própria linguagem pautada nos diminutivos, entraves ao aprendizado que
pode ser proporcionado pela escola, a quem tem outros conhecimentos adquiridos na
experiência extraescolar. A infantilização da educação de jovens e adultos é uma atitude que
atenta ao perfil dos mesmos, além de trazer consigo a mesma postura que o profissional tem
com a educação infantil, o que é um contrassenso à condição de adulto, já estabelecida.
Desse modo é preciso compreender que a defesa de uma metodologia específica para a
educação de jovens e adultos se dá pelo caráter distinto do público infantil do ponto de vista
da realidade vivenciada ao longo da vida, dos objetivos já delineados com a experiência
acumulada, além da maturidade psíquica e biológica.
Assim, priorizar uma formação acadêmica que prime pela identidade dos profissionais
às demandas cognitivas, sociais e culturais de seu público, parece salutar. O fato é que,
quando atentamos para as características que delineiam a modalidade da educação de jovens e
adultos, percebemos a necessidade de uma formação tanto técnica quanto pedagógica para
atender a essa demanda histórica. Por outro lado, é forte o discurso político da
impossibilidade de se resolver os problemas sociais e econômicos, sem que equacionemos os
problemas da educação. Não nos convence, obviamente, a construção de uma ideia de
educação como redentora do mundo e das mazelas e infortúnios que acomete a sociedade. No
entanto, a mesma se constitui como importante meio de intervenção social que tem o poder de
manter ou de interferir no curso ―natural‖ dos acontecimentos.
A palavra ―definir‖, neste contexto de construção de conceitos e demandas sociais da
educação de jovens e adultos, não pode ser entendida ou resumida a uma ideia de fechamento
ou de encerramento de possibilidades. Serve para qualificar e dar importância a um processo
de construção e afirmação de identidades o que pode ser revertido em intervenções no curso
político e cultural da sociedade, pois o terreno da educação de jovens e adultos é fértil, apesar
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de subutilizado do ponto de vista pedagógico, sendo muitas vezes espaço de ―reciclar‖
material da educação infantil.
Ademais, o conflito na compreensão das características que qualificam os processos
formais de educação, pode gerar a valorização de uma modalidade sobre a outra. Neste
sentido, Gadotti (2001) nos chama atenção sobre a definição de alguns termos que eventual e
equivocadamente são usados como sinônimos, e que podem gerar conflitos de interpretação,
são eles: ―educação de adultos, educação popular, educação não-formal e educação
comunitária‖ (GADOTTI, p.30). Assim, ao passo que educação de adultos e educação nãoformal refere-se à mesma área teórica e prática da educação, o termo isolado ―educação de
adultos‖ é reconhecido pela UNESCO como uma área especializada da educação. Absorvida
nessa especificidade, a educação de jovens e adultos extrapola os limites que a escolarização a
vincula, avançando em processos formativos e utilizando espaços e tempos diversos.
À luz das ponderações anteriormente expostas, fica claro que a educação de jovens e
adultos passou por um salutar processo de reconhecimento como consequência das
conferências organizadas pela UNESCO nos anos 1990. No Brasil, o debate sobre as ações e
as metas dessa modalidade de ensino ganhou destaque. Outro ponto importante foi o Brasil ter
sediado uma CONFINTEA, sendo o primeiro país do hemisfério sul a fazê-lo e isso diz muito
da mobilização empreendida em encontros estaduais, regionais e o nacional onde foi discutido
o estado da arte em educação de jovens e adultos, especificamente a do Brasil. O pleno
desenvolvimento do papel e o lugar da aprendizagem em longo da vida, pode impactar a
sociedade com mudanças reais, deixando claro o quanto as políticas, fora da área da educação,
são insuficientes para estabelecer as contribuições distintivas que a aprendizagem e a
educação de jovens e adultos pressupõe.
A educação de jovens e adultos historicamente foi vinculada aos procedimentos
pedagógicos que resultavam somente na alfabetização. O rejuvenescimento dos sujeitos dessa
modalidade, além na implicação em questões sociais adversas, vem favorecendo o
alargamento do seu campo de prática e de análise.

32

CAPÍTULO II – ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS NO BRASIL

Neste capítulo vamos refletir sobre alguns aspectos históricos do direito à educação no
Brasil, que implicaram na construção de um potencial legal, construído tanto em eventos de
caráter eminentemente político-institucional quanto na participação organizada de setores da
sociedade.
Através de um breve resgaste da história dos direitos do homem pode-se constatar que
essa é bastante marcada por sua violação, o que nos convida a ultrapassar a mera
quantificação dos eventos referentes à mesma ou à sua natureza para avançar nos esforços
visando garanti-los. Assim, pensar a educação como um direito humano é entendê-la como
espaço em permanente atualização histórica. Implica em concebê-la na sua dimensão
ilimitada, para além da condição social, de gênero, cultural ou étnico-racial dos sujeitos
envolvidos. Como dimensão fundante da cidadania, o direito a educação é referendado em
muitos documentos de amplitude internacional.

Desse modo, é preciso fazer uma descrição

do contorno legal que ampara e acolhe o direito à educação. Ao se referir aos fundamentos do
direito do homem, Bobbio (2004) diz: ―O problema do fundamento de um direito apresenta-se
diferentemente conforme se trate de buscar o fundamento de um direito que se tem ou de um
direito que se gostaria de ter (BOBBIO, 2004, p. 15)‖.
Estamos aqui, portanto, refletindo sobre um direito que se deve ter e que tem sido
negado historicamente para uma parcela significativa da população brasileira, evidenciando
que a educação como um bem público da sociedade pode possibilitar o acesso aos demais
direitos.
Comecemos pelas demandas inseridas em algumas Cartas Constitucionais quanto ao
direito à educação. Buscando fazer uma contextualização histórica, deve-se ressaltar o peso da
ação jesuítica na aculturação dos nativos.
É fato que o direito à educação está inscrito em todas as Constituições do Brasil,
porém, é importante destacar que a abrangência desse direito é discutível, observados os
contextos históricos e políticos em que cada Carta foi construída. A Constituição de 1824, por
exemplo, marca a história do Brasil por se constituir como a nossa primeira Carta Magna e a
de maior tempo de vigência. Foi redigida em um momento de mudança de sistema político,
retratado pela realidade da independência e a convivência com hábitos coloniais. Nesta
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Constituição, é contemplada a garantia de instrução primária gratuita para todos os cidadãos,
criando-se um clima propício em defesa da consolidação e identidade de um sistema público
de educação no Brasil. Por outro lado, esse direito previsto na Constituição Imperial, além de
não contemplar os escravos, que constituam grande parte da população, vinculava o conceito
de cidadania à algumas prerrogativas previstas no Art. 6:

―Art. 6. São Cidadãos Brazileiros
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda
que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua
Nação.
II. Os filhos de pai Brazileiro, e os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos
em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio.
III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em serviço
do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil.
IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já
residentes no Brazil na época, em que se proclamou a Independencia nas
Provincias, onde habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela
continuação da sua residencia.
V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei
determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação‖.

Contraditoriamente, após discorrer em um Artigo de cinco parágrafos sobre as
características que marcam a cidadania brasileira e consequentemente delimitar o direito à
educação, nossa primeira Carta Magna apresenta apenas dois parágrafos de um único Artigo
sobre esse direito, mas que dependem dos conceitos de cidadania acima expressos. Assim, ao
tratar da ―inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros‖, estabelece
que: "A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos" (art. 179, § 32). A segunda referência diz
respeito aos "Colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e
artes" (art. 179, § 33).

Apesar da referência constitucional a uma instrução primária gratuita para todos os
―cidadãos‖ e isso deixar implícito a inclusão dos jovens e adultos com prerrogativas de
cidadãos, na prática isso ainda não ocorre, posto que, o acesso à educação permaneceu ligado
à ideia de um direito das crianças. Desse modo, o ensino destinado a jovens e adultos ficou
vinculado ao empenho de algumas províncias, o que vem comungando historicamente para a
sedimentação dessas lacunas históricas na oferta de educação para esse público.
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O texto constitucional de 1891, marco legal da recém-proclamada República
Brasileira, no que faz referência às questões educacionais, descentraliza o ensino nas
províncias, ficando a União com presença mais marcante no ensino secundário e superior,
garantindo formação à elite e deixando as classes marginalizadas às consequências da precária
situação financeira das províncias na oferta do ensino elementar. Ademais o Decreto nº 6, de
19/11/1889, extingue o voto censitário, impondo a condição de cidadania vinculada à
alfabetização. A discriminação da pessoa analfabeta fica agora ―garantida‖ na lei e a educação
brasileira continua sendo inscrita num viés peculiar onde a classe dominante monopoliza o
conhecimento formal. Além da inexistência de uma definição homogênea da educação de
adultos, a mesma também não se apresentava como fonte real de uma política pedagógica
específica.
Assim, ante uma realidade que desconhece a demanda de sujeitos aptos a processos
formativos, chegamos ao ano de 1920 com uma marca de 72% de analfabetismo no Brasil.
Este período é marcado pela intensificação da crise da República Velha e do monolitismo
oligárquico de São Paulo e Minas Gerais4. A insatisfação política e social é manifestada
através de diversos setores da sociedade, pois além de uma crise política, ideológica e
cultural, a estrutura da chamada República Velha estava sendo questionada. Essas
contradições políticas e sociais trazem como consequência o colapso das instituições
oligárquicas impulsionado pela crise mundial de 1929-1930.
Assim, os anos trinta são marcados pelo intenso fervor histórico proporcionado pelos
movimentos sociais da década anterior, quando a insatisfação com as oligarquias trouxeram
como consequências rupturas de concepções políticas registradas pela história. No campo
educacional, em 1930, é criado o Ministério de Educação e Saúde. Outro importante
acontecimento no âmbito da educação pública dessa época e que vai ser condicionante para
decisões e posicionamentos pedagógicos em momentos futuros é a criação, em 1932, do
Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Este documento, fazia referência ao ensino primário
obrigatório destinado aos jovens e adultos e foi pensado em 1934 a partir da indicação
constitucional de criação do Plano Nacional de Educação.
No aspecto legal, o direito à educação na Constituição de 1934 está inserido no artigo
5º, XVI, e 148 a 158. No artigo 149 a educação é:

4

Na década de 1920 o Brasil estava vivendo uma crise que colocava em discussão toda a estrutura política da
República Velha, inclusive o revezamento – monolitismo político – de mineiros e paulistas para o cargo de
presidente.
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[...] direito de todos e deve ser ministrada pela família e os poderes públicos,
cumprindo a estes proporcionar o acesso a brasileiros e estrangeiros
domiciliados no país, de modo que possibilite o desenvolvimento eficiente
de valores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito
brasileiro a consciência da solidariedade humana (BRASIL, 16/07/1934).

É possível observar um ordenamento democrático alcançado com a Constituição de
1934, quando as referências legais indicam que a educação é um direito de todos e obrigação
dos poderes públicos. O mesmo não vai acontecer com a Carta Magna de 1937, na medida em
que seu texto vincula a educação a valores cívicos e econômicos, desobrigando o Estado de
manter e expandir o ensino público, desempenhando este um papel subsidiário e não central
em relação ao ensino.
A Constituição de 1946, trazendo à tona princípios presentes nas constituições de 1891
e 1934, definiu a educação, no Artigo 166, como um direito de todos, assim enfatiza o
conceito de educação pública. O texto constitucional de 1967 mantém a educação como
direito de todos, estendendo a obrigatoriedade da escola até os 14 anos. Desse modo, cria-se o
entendimento de uma faixa etária que recebe o conceito de jovem, a partir dos 15 anos,
sedimenta-se a referência para o ensino supletivo.
Esse recorte histórico, no âmbito da referência a alguns textos constitucionais, foi
construído como fundamentação para o reconhecimento contextualizado sobre o impacto que
as Constituições Brasileiras imprimiram na educação nacional.

2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BOJO DA TESSITURA DE NOVOS
CENÁRIOS

A Constituição de 1934 indicou, a construção de um Plano Nacional de Educação de
responsabilidade da União, ressaltando também as competências dos Estados e Municípios.
Na proposta de construção do Plano Nacional de Educação, é orientada a inclusão de normas
sobre o ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória. Ademais, o
fortalecimento do Estado central com uma salutar tendência à mudança de seu papel sobre as
questões educacionais são referenciadas na Constituição de 1934. Nesse sentido, já se
vislumbrava princípios que,
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[...] superando a ideia de um Estado de Direito, entendido apenas como o
estado destinado à salvaguarda das garantias individuais e dos direitos
subjetivos, para pensar-se no Estado aberto para a problemática econômica,
de um lado, e para a problemática educacional e cultural, de outro (FERRAZ
et al., 1984, p.651).

No entanto, a atribuição feita pela Constituição de 1934 ao Conselho Nacional de
Educação para elaborar o Plano Nacional de Educação, mesmo sem um estudo sobre as
necessidades educacionais do Brasil, não se concretizou, em virtude do advento do Estado
Novo, em 1937, que, ao promulgar uma nova Constituição, rejeita a ideia de construção de
um Plano Nacional de Educação, atribuindo à União a função de estabelecer as bases e as
normas da educação brasileira. Desse modo, nosso primeiro Pano Nacional de Educação em
1962, em cumprimento ao estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases, de 1961.
A educação de jovens e adultos no Brasil ocupa o cenário da política educacional a
partir da década de 40, apesar de já ter sido citada em outros textos normativos, como também
na Constituição de em 1934. Essa tendência se expressou em algumas ações governamentais,
como a criação do INEP que, originalmente, em 1937, era denominado Instituto Nacional de
Pedagogia, e que, em 1938, com a regulamentação de seu funcionamento, através do DecretoLei nº 580, passa a ser denominado Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. A
regulamentação desse órgão, traz como consequência do resultado de pesquisas direcionadas
pelo mesmo, a criação, em 1942, do Fundo Nacional do Ensino Primário que deveria utilizar
parte do seu recurso na implementação de um programa progressivo de ampliação da
educação primária com vistas a incluir o Ensino Supletivo para adolescentes e adultos.
Também merece destaque que, em 1947 é criado o Serviço de Educação de Adultos
(SEA), com o objetivo de coordenar os trabalhos de construção dos planos anuais do ensino
supletivo. O ambiente social encontra-se solícito ao diálogo institucional sobre a educação de
adultos, então, é iniciada a Campanha Nacional de Educação de Adultos, em 1947, sendo
referenciada por Celso Beisiegel (1997) por seu caráter impulsionador na elevação dos níveis
educacionais da população como um todo, impactando inclusive positivamente na
aprendizagem das crianças. Já na perspectiva da educação do campo, é criada a Campanha de
Educação Rural em 1952, fechando-se, portanto, a década, com a Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo, em 1958.
Um grande desafio que aparece sempre em destaque quando se fala em políticas para a
educação de jovens e adultos, diz respeito não só ao acesso, mas à permanência desses nos
processos oficiais de ensino. Essa preocupação é pertinente, pois trata da atenção que os
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estabelecimentos formais de educação de jovens e adultos e de seus órgãos reguladores devem
dá, ao caráter específico da condição deste como aluno e trabalhador. Esse aspecto não deve
incidir negativamente na qualidade do ensino ofertado, pelo contrário, precisa ser
contextualizado para fins de redimensionamento dos conceitos de frequência escolar, material
didático e metodologia de ensino.
Sobre essa situação Gadotti (2014) contextualiza historicamente:

Desde a década de 1930, na França, foi criada a chamada Pedagogia da
Alternância, justamente para atender a essa necessidade dos educandos
jovens e adultos que vivem no meio rural, flexibilizando sua frequência às
aulas para não prejudicarem nem os estudos nem sua necessidade de
trabalhar (GADOTTI, 2014, p. 23).

Esta referência reforça a necessidade de se estar atento às particularidades da situação
do estudante jovem ou adulto que trabalha, pois, sem respeitá-la, não se consegue assegurar a
esses a conclusão da aprendizagem formal. Ademais, a ―cultura da repetência‖ no Brasil
alimenta os dados da defasagem idade/série, o que muitas vezes acaba estimulando o
abandono escolar. Assim, a construção de uma identidade que favoreça as características
específicas da educação de jovens e adultos, não como uma promessa ao fracasso, mas como
condição de se desenvolver o que a fortalece, pode ser um importante fator na constituição da
educação de jovens e adultos como agente cultural de mudança.
Ao ultrapassar os limites da escolarização no sentido literal da palavra, a educação de
jovens e adultos se entrelaça com outros processos formativos, que integram tanto a
qualificação profissional quanto o desenvolvimento comunitário. Desse modo, e em alguns
momentos históricos, construiu caminhos paralelos às campanhas, programas e movimentos
trilhados no campo da educação de adultos.
Assim, é que outros espaços, que não o escolar, como o Movimento de Educação de
Base – MEB, criado em 1961 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, se
constituíam como fundamentais, pois utilizavam-se do poder de comunicação exercido pelo
rádio, através das escolas radiofônicas visando atingir o maior número possível de ouvintes,
estudantes em potencial. Pelo seu caráter popular, Fávero destaca: ―[...] têm sido localizadas
nas experiências de educação pelo rádio realizadas pelos bispos brasileiros na região nordeste,
principalmente no Rio Grande do Norte e em Sergipe, nos anos de 1950‖ (FÁVERO, 2004, p.
1).
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A convergência de outras experiências que marcaram a década de 1950, imprimiram
na história, com a contribuição dos esforços governamentais e da sociedade civil, um caráter
de educação de base substancial do ponto de vista do que é político e pedagogicamente a
educação de jovens e adultos até os dias atuais. Exemplo disto, foi o próprio Movimento de
Cultura Popular (MCP) do Recife que trazia como chamamento a máxima ―educar para a
liberdade‖ e teve como fundadores importantes expoentes da intelectualidade brasileira como,
Germano Coelho, Ariano Suassuna, Hermílio Borba Filho, Aberlardo da Hora, Aloízio
Falcão, Paulo Freire, Francisco Brennand e Luís Mendonça. Seu objetivo primordial, era a
elevação do nível cultural dos setores populares desenvolvendo, na prática, atividades no
campo da arte popular. Sua inserção, de fato, na história da educação e da cultura do Brasil só
não foi mais robusta devido ao seu curto espaço de existência, pois o golpe militar de 1964
forçou a sua dissolução.
Outro exemplo pode ser dado pelo CPC – Centro Popular de Cultura, criado na década
de 60 por um grupo de intelectuais da União Nacional dos Estudantes – UNE, o qual tinha
como propósito criar, divulgar e colocar à disposição dos setores populares o que eles
chamavam de ―arte revolucionária‖, que envolvia cinema, teatro, música e poesia, pois
recusavam-se a absorver a arte sem sua comunicação com os processos materiais.

A

convivência nesse clima político e cultural, recheado de inquietações e debates, favoreceu a
articulação e o intercâmbio de iniciativas que alimentaram discussões sobre questões de
direito dos vários segmentos sociais à educação, concorrendo para o convencimento de uma
educação de jovens e adultos absorvida na realidade não só dos sujeitos, mas também do
contexto vivenciado por estes.
Esse clima de entusiasmo político e cultural da época favoreceu a interlocução entre
grupos populares, movimentos sociais e sindicatos, que comungavam de um paradigma
pedagógico que recomendava o diálogo como princípio educativo. As iniciativas no âmbito
educacional refletiam um referencial teórico específico para a educação de jovens e adultos,
fazendo alusão principalmente ao educador Paulo Freire. Uma de suas maiores preocupações
era ―uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política‖ (FREIRE, 1983,
p. 12). No entanto, como consequência da repressão dos governos militares, o último ciclo do
Programa Nacional de Educação e que trazia no seu planejamento as orientações do educador
Paulo Freire, foi organizado pelo Ministério da Educação em 1964.
Da eclosão do golpe militar de 1964 até meados de 1980, os aspectos pedagógicos e as
práticas educativas de reafirmação dos interesses populares foram impossibilitados de se
desenvolver. No entanto, o governo agora constituído entendia que a escolarização básica da

39

educação de jovens e adultos não poderia ser afastada do aparelho do Estado, pois se
constituía como canal de mediação com a sociedade, além de poder cumprir interesses
políticos dos governos militares. Para Paiva,
[...] buscava-se ampliar junto às camadas populares as bases sociais de
legitimidade do regime, no momento em que esta se estreitava junto às
classes médias em face do AI-5, não devendo ser descartada a hipótese de
que tal movimento tenha sido pensado também como instrumento de
obtenção de informações sobre o que se passava nos municípios do interior
do país e na periferia das cidades e de controle sobre a população. Ou seja,
como instrumento de segurança interna (PAIVA, 1982, p. 99).

Então, em 15 de dezembro de 1967, o Governo Federal instituiu o Movimento
Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, criado pela Lei 5.379. Com uma perspectiva
pedagógica imersa num horizonte tecnicista e politicamente vinculada aos interesses do
capital internacional, as verbas para sua manutenção advinham de acordos do Ministério da
Educação e Cultura – MEC e da Agency for International Development – USAID.
Outro aspecto importante e que fez história, quando se trata da educação de jovens e
adultos, foi a instituição do Ensino Supletivo, regulamentado pelo Parecer 699/72, do
Conselho Nacional de Educação (CNE), apresentado como modalidade temporária, de
suplência, como forma de suprir a necessidade de comprovação da escolaridade no trabalho.
Com a redemocratização, em 1985, e o retorno a um governo civil, abriu-se a
possibilidade do alargamento do campo dos direitos sociais. Esse contexto possibilitou as
perspectivas de ampliação das atividades da educação de jovens e adultos, intensificando a
luta dos educadores e sujeitos dessa modalidade, por uma escola pública e gratuita para todos.
Nesse sentido, o clima da promulgação da Constituição Federal de 1988 favoreceu vários
desdobramentos no âmbito da educação nacional, posto que, enquanto Lei maior, passou a
interferir nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas dos Municípios, particularmente
no que diz respeito à responsabilização do Estado pela oferta pública de educação gratuita e
universal, consagrado no seu Artigo 208. Incorporado pela Carta Magna de 1988, o direito à
educação passou a ser a expressão legal das demandas de importantes lutas históricas. No
entanto, a história da educação de jovens e adultos ainda permanece imersa numa contradição
entre a afirmação constitucional da mesma como direito formal desse público, inclusive para
os sujeitos que se encontram cumprindo medida de privação de liberdade, e a ineficiência de
políticas públicas concretas.
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2.2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO POLÍTICA PÚBLICA NO MUNDO:
CONFERINDO DIREITOS

A educação de jovens e adultos tem características muito peculiares que a identificam
não somente pela diversidade de seu público, em meio à especificidade da modalidade, e uma
delas é que, na sua defesa, como exercício de direito, sempre existiram setores organizados da
sociedade civil. O destaque para essa temática em campanhas, encontros e seminários
nacionais e internacionais, contou com o envolvimento de movimentos sociais de cultura
popular, do meio rural e de mobilizações de escolas comunitárias nas periferias dos centros
urbanos.
Na perspectiva de engajamento da sociedade na defesa da EJA, a UNESCO
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) promoveu seis
Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEAs), procurando torná-la
uma referência política e institucional no contexto da educacional mundial. A consolidação
das CONFINTEAs como fóruns de discussão da educação de jovens e adultos passou a
indicar, assim, um grande avanço nas diretrizes de políticas globais para essa modalidade.
A I CONFINTEA foi realizada em Elsinore, na Dinamarca, em 1949. Entre os
diversos pontos de discussão que dizem respeito à educação de jovens e adultos, dois pontos
foram mais abrangentes, são eles: as especificidades da educação de adultos e a necessidade
de se defender uma educação aberta e voltada para as condições da vida real da população.
Na II CONFINTEA, realizada em Montreal, em 1963, o tema central abordou ―A
Educação de Adultos em um Mundo Mutável‖. Duas decisões merecem destaque: a inclusão
da educação de jovens e adultos como continuação da educação formal, com um caráter de
educação permanente, e como uma educação de base ou comunitária.
O entendimento da educação de jovens e adultos como suplência da educação
fundamental e seu objetivo voltado a reintroduzi-la no sistema formal de educação voltou à
tona nas formulações da III CONFINTEA, ocorrida em Tóquio, no Japão, em 1972.
A IV CONFINTEA, que aconteceu em Paris, na França, no ano de 1985, escolheu
como tema: ―O Desenvolvimento da EJA: Aspectos e Tendências‖. Essa conferência foi
marcada pela discussão de diversos temas referentes às especificidades da educação de jovens
e adultos, impulsionando a formulação de conceitos plurais sobre a EJA.
Em Hamburgo, na Alemanha, a V CONFINTEA foi considerada como ―visionária e
clara‖, devido o tema da Conferência: ―Aprendizagem de adultos, uma chave para o século
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XXI‖. Entre outras decisões, estabeleceu-se a vinculação da educação de adultos com o
desenvolvimento sustentado e equitativo da humanidade.
Dois documentos básicos resultaram dessa conferência: A ―Declaração de Hamburgo‖,
composta por 27 Artigos que, entre muitas outras afirmações, se comprometem com a luta
pelo desenvolvimento do ser humano através da participação de homens e mulheres em
processos educacionais que lhes proporcione identidade cidadã através da aprendizagem ao
longo da vida. E a ―Agenda para o Futuro‖, formada por 10 Artigos que detalham as
articulações práticas entre os compromissos preconizados na Declaração de Hamburgo,
através de ações de parcerias entre os poderes públicos e as organizações intergovernamentais
e não-governamentais. Sobre a relevância da defesa da educação de adultos, vejamos o que
diz o capítulo 3 do primeiro documento citado:

[...] Engloba todo o processo de aprendizagem formal ou informal, onde
pessoas consideradas ―adultas‖ pela sociedade desenvolvem suas
habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações
técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas
necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a educação
formal, a educação não formal e o espectro da aprendizagem informal e
incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os estudos
baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos (Artigo 3,
Declaração de Hamburgo, 1999, p. 19).

Em dezembro de 2009, o Brasil passou a ser o primeiro país do hemisfério sul a sediar
uma CONFINTEA – em sua sexta edição. A Conferência aconteceu na cidade de Belém,
Estado do Pará. Região Norte do Brasil, e a mobilização para sua realização se deu através
dos Fóruns Estaduais de Educação de Jovens e Adultos e em encontros específicos para
discutir o estado da arte dessa modalidade no Brasil. A VI CONFINTEA, pautou-se, entre
vários objetivos, em evidenciar a importância da educação ao longo da vida:

Uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as
formas de educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios,
humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de
uma sociedade do conhecimento (Marco de Ação de Belém, 2010, p. 06).

O documento final apresentado à UNESCO recebeu o nome de Marco de Ação de
Belém e nele estão contidas várias recomendações. Por ser o documento mais atual, pois trata-
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se da última CONFINTEA, optamos por destacar alguns dos compromissos assumidos pela
mesma, os quais julgamos necessário à contextualização do nosso objeto:
[...] (d) desenvolver uma oferta de alfabetização relevante e adaptada às
necessidades dos educandos e que conduza à obtenção de conhecimentos,
capacidades e competências funcionais e sustentáveis pelos participantes,
empoderando-os para que continuem a aprender ao longo da vida, tendo seu
desempenho reconhecido por meio de métodos e instrumentos de avaliação
adequados;
(e) concentrar as ações de alfabetização nas mulheres e populações
extremamente vulneráveis, incluindo povos indígenas e pessoas privadas de
liberdade, com um foco geral nas populações rurais;‖ (Marco de Ação de
Belém, 2010, p. 08).

O destaque dado ao conceito de educação ao longo da vida, se pauta na importância de
entendê-la como campo de práticas formais e informais dos seres humanos, estando esta
caracterizada como possibilidade histórica de mudança, colocando em desuso a ideia de um
aprendizado delimitado a um período da vida.

2.3 O ENCONTRO DA ESCOLA COM A PRISÃO

O espaço educativo é construído pelos atores que dão sentido à sua existência, dentre
eles professores, alunos, gestores, etc. Por isso, ocorrem inúmeras interações, por vezes
imperceptíveis, na troca de conhecimentos. Os sujeitos que se encontram na condição de
aluno precisam vivenciar encontros que não sejam de força, mas que proporcione relações
saudáveis ao conhecimento. As pessoas privadas de liberdade têm, por um tempo
determinado, suspenso o seu direito de ir e vir. A permanência do acesso a outros direitos não
implica em ―privilégio‖ pessoal, como corriqueiramente se costuma ouvir, mas, pelo
contrário, atende também a interesses da sociedade, pois quando esses participam de outras
relações, que não a de poder, tão vivenciada na reclusão, experimentam também o sabor do
retorno, mesmo que pontual, de sua identidade, e esse reencontro reverbera, ainda que
timidamente, nas relações intra e extramuros. A educação vivenciada dentro do ambiente
prisional, apesar de não abranger a todos os internos do sistema que a ela tem direito, é fruto
de conquistas, decorrentes do próprio caráter militante dessa modalidade.
Como sujeitos da educação de jovens e adultos, as pessoas privadas de liberdade
experimentam inúmeras violências. A violência física, na forma do desrespeito às mínimas
condições da dignidade humana, a psicológica, quando da negação da visita de familiares ou
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humilhações afins, além da negação do direito à saúde, educação, entre outras demandas
humanas. Os Artigos: 5º e 6º da Constituição Federal, referenciam os direitos dos cidadãos,
incluindo o direito dos internos do sistema, porém, lamentavelmente, a sua violação não vem
causando nenhuma comoção social. Dizem os artigos:

Art. 5º XLVIII – A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX – É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
LXIII – O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado;
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a
infância, a assistência aos desamparados, na mesma forma desta
Constituição.

A Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), não
menciona especificamente a educação em ambiente prisional. Entretanto, a Lei nº 10.172, de
2001, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), absorveu essa temática afirmando a
necessidade, enquanto objetivos e metas da educação de jovens e adultos, da implantação, em
todas as unidades prisionais, de programas de educação, que, além enfatizar a importância da
formação profissional, contribuam para a institucionalização do ensino fundamental e médio
nos presídios. Além da legislação educacional, encontramos na legislação penal a defesa da
especificidade da oferta de educação em ambiente de privação de liberdade, através da Lei de
Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210 de 1984.
Dado o fato das limitações que o conjunto legal apresenta, quando se refere às práticas
vinculadas aos processos educacionais, faz-se necessário observar a relevância que o traço
indenitário da educação de jovens e adultos representa para as populações envolvidas. Assim,
o caráter da especificidade fica mais visível, conforme sublinha Rusche, quando esses sujeitos
se encontram privados de liberdade.

O primeiro fato que poderíamos criar acerca da especificidade da Educação
de Adultos Presos é o de que ela faz parte, enquanto processo metodológico,
da História de Educação de Adultos e tem, portanto, seu desenvolvimento
pedagógico inserido nessa história. O segundo fato é o de ser um projeto de
educação que se desenvolve no interior das prisões e que, desta forma, está
inserido também na história das prisões e das formas de punições (RUSCHE,
1997, p. 13).
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Desse modo, a sedimentação de uma política pública que dê conta das demandas do
atendimento educacional nos presídios brasileiros deve estar atenta aos aspectos singulares da
modalidade, ao caráter de um ambiente de reclusão e aos sujeitos envolvidos. É falha
qualquer análise ou juízo de valor que se faça sobre o atendimento educacional no ambiente
de privação de liberdade sem antes contextualizá-lo à luz da história. Peguemos como o
exemplo a circunstância da reforma das prisões no século XVIII, através de um de seus
defensores, o filantropo inglês, John Howard, que criou a instituição penitenciária em 1779, e
traduzia os cárceres como: ―regiões de culpa, sofrimento e remorso‖ (COELHO, 2005, p.30).
Segundo Coelho, para Howard;

[...] as penitenciárias seriam igualmente um lugar de penitências, de
sofrimento e de expiação, apenas que expurgadas dos vícios que ele via nas
prisões da época: a exploração dos condenados, os abusos verbais e os atos
de crueldade física praticados contra eles. Em contraste, a penitenciária
infligiria dor humanamente; isto é, científica e impessoalmente. [...] Se as
prisões da época serviam ao sentimento coletivo de vingança, os tormentos
da penitenciária visavam à salvação moral do criminoso, ao despertar nele o
sentimento de culpa (COELHO, 2005, p. 30-31).

Esse enquadramento aos acontecimentos históricos, é importante para a compreensão
do quanto os modelos punitivos e obscuros da realidade prisional como um todo, impactam na
ideia que temos ainda hoje desses ambientes, do seu real papel com a sociedade e o quanto a
sedimentação do direito à educação na prisão necessitará ser fortalecida. A punição, quando
do cometimento de ato que coloca o indivíduo em conflito com a lei, traz consigo, também na
realidade prisional brasileira, um certo ―poder oficial‖ de agregar à mesma um sentimento de
vingança que pode culminar com a prática da tortura. Essa realidade destoa do clima que se
pensa favorável ao exercício de processos formativos. No entanto, enquanto demanda
atemporal do ser humano, o conhecimento rompe barreiras e grades e se institui também
como fundamental para o encontro dos sujeitos com outras práticas que possam repercutir
mudanças reais em suas vidas.
Quando tratamos da universalização da educação básica, é salutar referenciar a
Constituição Brasileira no seu Art. 208: ―O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada inclusive,
sua forma gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria.‖
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Neste sentido, a educação de jovens e adultos é envolvida e justificada no nosso
ordenamento jurídico maior, classificando-a como um direito social, inclusive para as pessoas
em condição de privação de liberdade, contribuindo então para a promoção da dignidade da
pessoa humana.
O documento intitulado ―Regras mínimas para o tratamento de prisioneiros‖, que foi
aprovado no 1º Congresso das Nações Unidas (ONU), no ano de 1955, em Genebra, tratou da
Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes. Entre os seus diversos objetivos, um
deles se pauta na preocupação pelo estabelecimento de princípios que viabilizem regras e
organização no tratamento de prisioneiros. Esse marco legal, constitui-se em um divisor de
águas no debate sobre a importância histórica do direito à educação para as pessoas em
situação de privação de liberdade. Envolvidos em um discurso favorável a essa temática,
alguns países incorporaram o debate, fazendo chegar até a parte prática de sua legislação
penal.
No Brasil, temos como referência nesse aspecto a Resolução n. 14, de 11 de novembro
de 1994, que apresenta as Regras Mínimas para Tratamento do Preso no Brasil, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Esse instrumento legal é formado por
um conjunto de normas que obedece aos princípios da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e dos inseridos nos Tratados, Convenções e regras internacionais de que o Brasil é
signatário. É revelador como o capítulo XXII desta, que trata ―das instruções e assistência
educacional‖, mais especificamente o artigo 38, refere-se à garantia do direito à educação e à
formação profissional.
De acordo com a legislação vigente no Brasil, o direito à educação encontra-se
assegurado também para as pessoas que estão privadas de liberdade. Desde a Constituição
Federal, a Lei de Execução Penal (LEP – Lei nº 7.210/84), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDBEN – nº 9.394/96), o Plano Nacional da Educação (PNE), que prevê na 17ª
meta o atendimento a esta especificidade, as Diretrizes Nacionais para oferta de educação em
Estabelecimentos penais e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH),
nos referenciam juridicamente para que a luta pela implementação, na prática, da oferta e
permanência da educação em ambiente prisional, absorva o caráter primordial do exercício de
um direito humano inalienável.
Ao ser criada, a Lei de Execução Penal nº 7210 de 1984 (LEP), se constituiu como um
avanço histórico para a nossa legislação, observando os internos para além da punição
individualizada aos seus delitos e atenta a preceitos legais de reintegração desses ao convívio
social. É fato que a realidade e a própria lógica originalmente punitiva do nosso sistema
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carcerário desacelera ações que viabilizem outros horizontes, o que não impede que a luta
insistente pelo cumprimento de direitos seja permanentemente empreendida, pois, assim,
atenderíamos a um escopo apontado pela Lei que seria promover a reintegração social de
quem se encontra privado de liberdade.
O artigo 11 da Lei de Execução Penal (LEP) trata da assistência ao preso como:
―material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa‖. No aspecto educacional a
assistência ao interno do sistema prisional está referendada no artigo 17 da Lei: ―assegura que
a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso
e do internado‖.
O Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional, importante marco
legal no curso do debate sobre a oferta, ampliação e a qualificação da educação para os
privados de liberdade, foi institucionalizado em 20115 e traz a perspectiva da integração entre
órgãos responsáveis pela educação e pela execução penal, além da indicação da elaboração
dos Planos Estaduais de Educação para o Sistema Prisional.
O Projeto intitulado ―Educando para a Liberdade‖, importante parceria entre os
Ministérios da Justiça e da Educação, além da representação da UNESCO no Brasil, com
apoio do governo japonês, se constituiu como referencial fundamental para implementação de
uma ideia de ação cooperativa urgente entre a educação de Jovens e Adultos e a administração
penitenciária.
Para Onofre (2007),

Os problemas na área da educação são complexos e não existem resposta
imediatas ou soluções rápidas para eles, o que justifica a necessidade de
estudos, reflexões e especialmente a formulação de projetos sociais e
educacionais voltados para os excluídos, os marginais, os insatisfeitos, os
não-clientes, a maioria perdedora (ONOFRE p. 11).

Quanto mais nos debruçamos na leitura de documentos oficiais, sejam legais ou
produções acadêmicas que tratem da temática da educação e dos serviços demandados para os
privados de liberdade, mais clareza temos de que se trata de algo ainda imerso em muitos
preconceitos e incompreensões. Enquanto universo singular, no entanto diverso do ponto de
5

DECRETO Nº 7.626, de 24 de novembro de 2011, institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito
do Sistema Prisional. São diretrizes do PEESP: promoção da reintegração social da pessoa em privação de
liberdade, por meio da educação; integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos
responsáveis pela execução penal; e fomento à formulação de políticas de atendimento educacional à criança
que esteja em estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade de sua mãe.
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vista das modalidades educativas, a prisão tem seu conceito resumido a ―escolas de
criminalidade‖, onde elementos próprios da natureza do encarceramento, como a disciplina, a
ordem, a obediência às regras, etc, se juntam à outros, arquitetados pelo sistema, como a
violência e a repressão esboçando assim um resultado que internaliza na imagem do interno o
retrato do fracasso. É salutar perceber o quanto obras como a do professor italiano Césare
Lombroso, que criou a ciência da antropologia criminal, e que afirmava o determinismo
biológico em práticas delituosas por parte de alguns indivíduos, foram academicamente
edificadas nas faculdades de medicina e de direito no Brasil.
Para ilustrar esse discurso, Donzelot (1986) em, ―A Polícia das Famílias‖, apresenta
alguns argumentos ―judicializados‖ sobre a chamada ―tendência à delinquência‖. Este autor
apresenta, em detalhes, a narrativa do processo judicial de1974, de um menor argelino de 14
anos, Ounadjela Boubaker, que após interrogatório e identificação, além da leitura do dossiê
social e psicológico do acusado, são apresentadas todas as medidas assistenciais e
educacionais a que esse adolescente foi submetido ao longo de sua vida, já descritas como
―ineficazes‖. Em sua defesa, o advogado pontua os aspectos que ele chama de ―fechados‖
para a condenação do mesmo, quando o acusado já havia sido caracterizado como um
―pequeno adulto‖, devendo então passar por mudanças no registro e consequentemente ser
enviando à prisão de adultos. Para tanto, argumenta o advogado no tribunal:

[...] como explicar que renuncieis, antes de qualquer deliberação, à escolha
de uma medida educativa? Que tribunal é esse que se pronuncia antes da
discussão? Que tribunal de menores é esse que coloca, com toda
tranquilidade, um menor de quatorze anos numa Casa de Detenção onde em
princípio, só existem condenados a longas penas? Qual é, para ele (e para os
outros...) o valor formativo da colagem de etiquetas e de empalhamento de
cadeiras com que ele se ocupará na prisão? Em seguida, o advogado
questiona a estranha relação que o tribunal de menores estabelece com os
delitos, essa maneira de tratá-los como simples sintomas de um meio
maléfico ou de enfatizá-lo como prova de uma irredutível tendência para
delinquência? (DONZELOT, 1986, p.107).

A perspectiva do discurso que parece contrapor o exercício do juiz sobre a lei e a
condição educativa da pena, fica evidente a possibilidade de um certo desencontro de
competências, ocasionando a redução de um em função do outro. Neste aspecto, Donzelot
(1986) escreve:
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A vocação educativa do aparelho judiciário nasceu quando se tornou
flagrante que o sistema penal era inadequado para conter o fluxo
considerável das crianças irregulares, de todos esses menores que se
introduziam no interstício entre a velha ordem familiar e a nova ordem
escolar, tirando partido da articulação ainda insipiente de suas conexões.
Muito numerosos para que se pudesse livrar-se deles com a prisão,
demasiado vivos e ―selvagens‖ para que pudessem depender das práticas
caridosas, eles implicavam a descoberta de uma outra coisa. Essa outra coisa
foi a educação sob mandato judiciário (DONZELOT, 1986, p.108).

Em ―Nota aos leitores brasileiros‖, no livro de Loic Wacquant (2001), ―As Prisões da
Miséria‖, encontramos um substancial conceito para a penalidade neoliberal quando apresenta
um paradoxo:

[...] pretende remediar com um ―mais Estado‖ policial e penitenciário o
―menos Estado‖ econômico e social que é a própria causa da escalada
generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países, tanto do
Primeiro como do Segundo Mundo (BERKELEY e PARIS, 2001, p. 7).

Vinculada mais à ideia de ambiente de castigo pelos delitos cometidos do que de
recuperação, o século XVIII traz consigo o conceito de um ambiente que se propõe a punir,
isolando o mal feitor como proteção à sociedade, além de ―corrigi-lo‖, reintegrando à mesma.
Assim, a falta de estrutura do sistema prisional brasileiro vai ficando mais evidenciada
quando o número crescente de internos impulsiona o caos, deixando a convivência interna
insuportável, ao ponto de seu caráter inicial de punir, ficar comprometido. Deste modo,
aspectos da dignidade humana previstos no nosso texto constitucional, ficam comprometidos.
Desde o fundamental direito à vida até à integridade física e moral dos internos, muitas vezes
negligenciada pelos operadores do sistema, como também pela própria lógica do mesmo.
Quando se pensa em cumprimento de pena, é importante ressaltar que essa se refere à
perda do direito de ir e vir, o que não deve viabilizar tanto a prática de torturas e de
tratamentos desumanos quanto a ineficiência ou a total falta de aplicação de direitos
fundamentais da pessoa humana, como o direito à saúde, educação, dentre outros.
Outro aspecto importante é ressaltado por Beccaria (1998):

Para que toda pena não seja a violência de um ou de muitos contra um
cidadão particular, deve ser essencialmente pública, pronta, necessária, a
menor possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos, fixadas
pelas leis (BECCARIA, p.126-163).
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Assim, observando-se o caráter da individualização da pena, esta deve ser
proporcional à extensão do dano. A Constituição Federal, no Art. 5º, XLVI, normatiza a
individualização da pena, garantindo que a sanção seja aplicada levando em consideração o
delito praticado. O sentimento de impunidade não pode ocupar o imaginário da vítima, ao
ponto do sabor da vingança suplantar a proporcionalidade da sanção a ser aplicada.
Desse modo, percebemos o nível de ligação constante entre a norma e o discurso, que
se apresentam para além do ordenamento jurídico, observando as devidas proporções, onde o
debate sedimentado entre as instituições de representação social influenciam novas tessituras
legais.
No capítulo seguinte, vamos apresentar os resultados das entrevistas e da análise dos
conteúdos representacionais sobre a educação, o seu valor e impacto na vida dos sujeitos
interrogados.
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CAPÍTULO III – PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO

Após os dois capítulos que ajudaram a contextualizar nossa problemática, vamos
apresentar em detalhes as opções teóricas e metodológicas que guiaram a pesquisa no seu
todo e, em particular, no tocando ao trabalho de campo. Apresentaremos, em seguida, o
campo de observação e mais alguns dados que contribuem para caracterizar a população
investigada, os principais suportes teóricos e o método de apreensão e análise dos conteúdos
representacionais que levaram aos resultados a serem, todavia, expostos no capítulo quatro.

3.1 O PRESÍDIO ESTADUAL DE ALCAÇUZ – RN: UMA INSTITUIÇÃO TOTAL?

A configuração do contexto prisional é marcada por aspectos bem peculiares a
qualquer espaço de restrição ou privação de liberdade. Os códigos específicos, as regras, as
tensões entre os indivíduos, dentre outros, são fatores marcantes do mesmo. Para Goffman
(2007), toda instituição total tem tendência ao fechamento, alimentando uma barreira
necessária de comunicação com o mundo externo. Sendo assim, ele diz que:

Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade ocidental,
verificamos que algumas são muito mais ―fechadas‖ do que outras. Seu
―fechamento‖ ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social
com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão
incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas,
arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. A tais estabelecimentos
dou o nome de instituições totais (GOFFMAN, 2007, p.16).

Compreendida organicamente como uma instituição social, a prisão reproduz práticas
que a identificam como uma instituição total, como sugere o autor. Ainda sobre o caráter
fechado da prisão, Goffman acrescenta que as mesmas podem ser também definidas como um
local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante
e separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo levam uma vida
fechada e formalmente administrada:
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Uma disposição básica da sociedade moderna é que o indivíduo tende a
dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, com diferentes
coparticipantes, sob diferentes autoridades e sem um plano racional geral. O
aspecto central das instituições totais pode ser descrito com a ruptura das
barreiras que comumente separam essas três esferas da vida. Em primeiro
lugar, todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma
única autoridade. Em segundo lugar, cada fase da atividade diária do
participante é realizada na companhia imediata de um grupo relativamente
grande de outras pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas a
fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as atividades
diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma atividade
leva, em tempo predeterminado, à seguinte, e toda a sequência de atividades
é imposta de cima, por um sistema de regras formais explícitas e um grupo
de funcionários. Finalmente, as várias atividades obrigatórias são reunidas
num plano racional único, supostamente planejado para atender aos
objetivos oficiais da instituição‖ (GOFFMAN, 2007, p. 11).

A dinâmica de uma instituição prisional, a exemplo dessa que nos serviu de campo de
observação, está sempre pautada por formas de vigilância e controle operadas sobre
praticamente todas as atividades desenvolvidas pelas pessoas que nelas vivem, até as mais
íntimas e corriqueiras. O que põe em destaque a necessidade de construção de propostas de
trabalho, em particular das intervenções no âmbito da educação, rompendo com uma
concepção de atendimento pautado nos tradicionais métodos de punição e violência
observadas as especificidades dos sujeitos e do clima de fechamento total ao qual os
indivíduos estão submetidos. Daí também justificar-se conhecer como esses, diante dessa
realidade específica, constroem ou ressignificam suas crenças relacionadas com a educação.
Refletir sobre os sentidos que essas populações atribuem à educação, como vimos
ressaltando ao longo deste texto, torna-se mais urgente e essencial quando observamos as
mudanças pelas quais vem passando o sistema prisional brasileiro, sobretudo no tocante ao
aumento da população carcerária, à sua juvenilização e condições de vida no cárcere.
Como anunciado na Introdução, o nosso campo de observação se restringiu ao
Presídio Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes, localizado no Distrito de Alcaçuz, em
Nísia Floresta – RN. Essa escolha se deu, principalmente, por esse ter, dentre os reclusos, uma
maior presença de jovens e a atividade educativa ser bastante incipiente, ocorrendo
esporadicamente e através de projetos de curta duração. Na imagem a seguir, pode-se ter uma
visão panorâmica da instituição.
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Figura 1 – Vista aérea do Presídio Estadual de Alcaçuz – RN

Fonte: https://www.google.com.br/imgres
Figura 2 – Vista aérea do Presídio Estadual de Alcaçuz – RN

Fonte: https://www.google.com.br/imgres

Na figura 3, pode-se visualizar o portão de entrada do presídio e perceber como a
arquitetura do prédio corresponde ao que foi dito por Goffman quando descreve as
instituições totais, ou seja, o seu caráter de fechamento total, simbolizado pelas barreiras que
as separam do mundo exterior. Como se pode constatar, o portão de entrada acompanha o
mesmo nível de elevação das paredes, as quais exibem, ao invés de janelas ou outro traço
arquitetônico que permitisse a comunicação com o exterior, tão somente cobogois (peças de
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cerâmica vazadas), as barras de ferro que dão forma ao portão e, depois dessas, os guardas
responsáveis pelo controle de entradas e saídas.
Figura 3 – Portão de entrada do Presídio Estadual de Alcaçuz – RN

Fonte: https://www.google.com.br/imgres

Pode-se perceber claramente, a força da comunicação dos objetos arquitetônicos.
Como diz Eco (1999), reconhece-se no signo arquitetônico a presença de um significante,
cujo significado é a função que ele possibilita. O objeto arquitetônico pode, portanto, denotar
sua função ou conotar certa ideologia da função. Em termos comunicacionais, o princípio de
que a forma segue a função, significa que a forma de um objeto não só deve comunicar sua
função, mas também denotar tal função, de modo a orientar os movimentos mais adequados à
sua utilização (ibid., p. 200). A forma comunicada pela arquitetura da entrada do presídio
parece não deixar dúvidas quanto à sua função e a ideologia por essa conotada, a exemplo do
que diz Humberto Eco.
A Penitenciária Estadual de Alcaçuz foi inaugurada em 26 de março de 1998. O maior
estabelecimento penal do Estado do Rio Grande do Norte tem 5.900m² de área construída,
sendo composto por cinco (5) pavilhões de celas, perfazendo um total de 151 celas. Dessas,
24 são celas/adaptação. O presídio foi construído com um total de 620 vagas. No entanto, em
virtude do caráter atípico de uma instituição prisional, onde a consequência da rotatividade do
número de internos, entre outras motivações, é tanto pela progressão de regime, quanto pela
transferência para outros presídios, fica difícil compreender o conceito que as autoridades que
respondem pelo planejamento da infraestrutura física das unidades prisionais constroem para
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a capacidade real das mesmas. A população prisional atual desse presídio gira em torno de
1.088 apenados em regime fechado, o que já indica a superlotação, fato corriqueiro na
realidade Brasileira e do Estado, e suas consequências crônicas, dentre elas as tensões,
rebeliões e o aumento dos níveis de violência.
No momento atual, marcado pela crise no sistema que teve como consequência a
renovação do estado de calamidade decretado no ano anterior, a oferta de processos formais
de educação nessa unidade, que já era vinculada à projetos de curta duração e que atingiam
um número limitado de internos, foi prejudicada profundamente.
Desse modo, no cotidiano institucional já marcado por esse aglomerado de fatores e
pelo crescimento considerável do número de internos e do perfil mais juvenil de sua faixa
etária, a ineficiência dos princípios básicos da condição humana, como o respeito à sua
integridade física e o direito à justiça, são incorporadas e percebidas como naturais.

3.2 DADOS SOBRE A POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NO RN

A seguir, apresentaremos alguns dados coletados junto ao INFOPEN, Sistema de
Informações Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN – Ministério
da Justiça – MJ, que nos darão subsídios para uma compreensão mais próxima da realidade
dos presídios e das implicações pedagógicas da atuação nessa realidade. Antes disso, e para
fins de contextualização, veremos os dados gerais das pessoas privadas de liberdade no Brasil.
Tabela 1 – Pessoas Privadas de Liberdade no Brasil em Junho de 2014
DADOS DO SISTEMA PRISIONAL
População prisional

607.731

Sistema penitenciário

579.423

Secretarias de segurança/Carceragens de delegacias

27.950

Sistema Penitenciário Federal

358

Vagas

376.669

Déficit de vagas

231.062

Fonte: Infopen, jun/2014: Senasp, dez/2013; IBGE, 2014
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Na tabela nº 1 acima apresentada, o panorama geral da população prisional brasileira,
atesta a ultrapassagem da marca de seiscentos mil pessoas privadas de liberdade no ano de
2014, indicando que existem cerca de 300 presos para cada cem mil habitantes no país.
No ano de 2015, a Secretaria Geral da Presidência da República e a Secretaria
Nacional da Juventude, divulgam um diagnóstico que trata do perfil da população carcerária
brasileira em um documento intitulado: Mapa do Encarceramento: Os Jovens do Brasil. Nele
encontramos dados da organização não governamental International Center for Prison
Studies, que tem sede em Londres e acompanha os números do encarceramento pelo mundo,
informando o ranking mundial da população prisional. Segundo esta organização, o Brasil
está ocupando o 4° lugar no mundo e o 1º lugar quando se trata de América do Sul.
Se levarmos em consideração o número de pessoas privadas de liberdade e a
população dos países citados na pesquisa,

[...] observa-se que o Brasil ocupa a 41ª posição. O cálculo destas taxas, por
um lado, não pondera a população inimputável (que, no caso brasileiro,
corresponde à faixa etária abaixo de 18 anos), e de outro, apresenta
distorções entre os países com população pequena: das sete primeiras
posições no ranking, seis são ilhas, como Seychelles (1ª colocada). Mesmo
assim, o que se extrai da comparação internacional é a percepção de que o
crescimento do encarceramento é uma tendência mundial, possivelmente um
resultado da aplicação de modelos contemporâneos de reformas da justiça
criminal e das polícias.

Os números são claros e enfatizam a fragilidade histórica dos modelos de
aprisionamento, incapazes inclusive de suportar sua própria demanda. As unidades prisionais
são, de certa maneira, obrigadas a extrapolar sua condição física de internação, atentando
contra as mínimas condições de espaço, higiene e convivência humana, o que põe em
evidência uma situação muito preocupante no que diz respeito ao número de vagas
disponíveis e a taxa real de ocupação. Por exemplo, em um espaço previsto para acolher 10
pessoas, custodia-se uma média de 16 internos. Além disso, e talvez o mais preocupante em
termos de Brasil, seja o crescimento assustador de nossa população prisional, que ultrapassa
600 mil internos, sendo que, desde o ano 2000, o número de internos cresce em média 7% ao
ano. Segundo dados do Mapa da violência, no período de 2005 a 2012, ocorreu um
substancial crescimento da população prisional em todas as regiões do país, no entanto, o Rio
Grande do Norte foi um dos Estados do Nordeste a apresentar o maior crescimento no número
de homicídios de jovens, ainda se destacando com um crescimento de 161% no número de
internos durante o período analisado. Outro aspecto relevante é o déficit de vagas na maioria
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das unidades prisionais da Federação. O Rio Grande do Norte ilustra bem essa situação, pois
só tem três unidades que não operam acima de sua capacidade.
Tabela 2 – Capacidade do Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Norte
DADOS DO SISTEMA PRISIONAL
Total de unidades

Total de vagas

32

4.502

Fonte: Infopen, jun/2014: Senasp, dez/2013; IBGE, 2014

O número de pessoas presas no Estado do Rio Grande do Norte, segundo dados do
INFOPEN – DEPEN-MJ, de 2014, é de 7.081 internos. Desse total, 33% ainda sem
condenação, o que contribui para a manutenção de uma porcentagem de presos sem
condenação por mais de 90 dias de aprisionamento, em torno de 68%, revelando uma
realidade muito grave no tocante à observação da legislação penal e dos direitos mínimos dos
internos.
Como concepção de estabelecimento penal, dados do INFOPEN dão conta de que
63% foram estruturados originalmente como instituições penais, 36% foram adaptados para
este fim, ficando 1% destes sem informação. No Rio Grande do Norte são 19 unidades
adaptadas para estabelecimento penal e 13 concebidas como tal. Temos, portanto, aqui do Rio
Grande do Norte, um percentual de 59% de unidades adaptadas.
Discorrendo sobre a destinação dos estabelecimentos penais no aspecto do gênero, os
dados do INFOPEN – DEPEN – MJ revelam, em nível nacional, um percentual de 75% de
estabelecimentos penais destinados ao gênero masculino, 7% ao feminino, 17% misto e 1%
sem informação. Desta feita, percebemos que três quartos dos estabelecimentos penais são
voltados ao gênero masculino. Vejamos na Tabela nº 3 a seguir, como os estabelecimentos
penais do Rio Grande do Norte apresentam-se no aspecto citado.
Tabela 3 – Estabelecimentos destinados a pessoas privadas de liberdade por gênero, no
estado do Rio Grande do Norte
Gênero

N

%

Masculino

28

87,5%

Feminino

01

3,2%

Misto

03

17%

Sem Informação

0

9,3%

TOTAL
32
100%
Fonte: Infopen, jun/2014:Senasp, dez/2013; IBGE, 2014
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Pelo que podemos ver na tabela citada, o Rio Grande do Norte, diferente do que
constatamos nos números registrados sobre a situação geral do país, supera a perspectiva da
média nacional quando da predominância de estabelecimentos penais do gênero masculino.
Já que estamos nos baseando em dados de órgãos oficiais e de pesquisa aqui
referendada, é necessário discorrer sobre a importância social das informações advindas da
realidade prisional. Para tanto, a confiabilidade nos dados fornecidos está vinculada às
informações passadas pelas unidades prisionais do país, quando da coleta e alimentação dos
mesmos junto ao sistema de informação do DEPEN, o INFOPEN. Ademais, a interpretação e
divulgação desses dados podem sofrer distorções e manipulações ideológicas, assumindo o
caráter sensacionalista que parte da grande mídia precisa para manipular a informação,
tornando-a ―atrativa‖ para o aumento da audiência. Fatos como a divulgação de nomes ou
imagens de suspeitos - já transformados em culpados - de algum delito, mas de preferência os
que mais choquem a sociedade, são comuns às práticas jornalísticas, que se sustentam de
programas policiais, violando a intimidade da vida privada para fins que, além da busca pela
audiência, também incorporam interesses em sedimentar um pensamento que estigmatiza
socialmente o crime, vinculando-o às classes menos favorecidas economicamente.
Desse modo, na seleção do noticiário policial, a pauta, com características
sensacionalistas, dá destaque à matérias onde o delito possa suplantar qualquer perspectiva de
informação que não seja a que cause impacto emocional, que se confunde com um desejo de
vingança nos ouvintes/telespectadores. Segundo o INFOPEN, 14% das pessoas privadas de
liberdade no Brasil cometeram homicídio, 21% praticaram roubo, 11% furto e 27% tiveram
envolvimento com o tráfico. A tensão estabelecida pela gravidade de um crime cometido,
deve servir de âncora para noticiar os demais, fazendo com que, dados oficiais se percam em
um sentimento de instabilidade social de apelo coletivo à penas mais severas, com a abertura
de mais vagas no sistema.
No entanto, ter preservada a dignidade humana é prerrogativa também do preso no
cumprimento de medida de privação de liberdade, não podendo ser acrescentada à essa,
medidas que lhe causem constrangimentos ou humilhações. Como direitos fundamentais de
igual dignidade constitucional, tratados pelo art. 5º da Constituição de 1988, o direito de
imprensa e o direito de imagem, apesar dos conflitos, precisam coexistir, para o bem do
equilíbrio jurídico entre a vida privada e a liberdade de informação.
Segundo consta no INFOPEN, o levantamento de dados que traçou o perfil da faixa
etária das pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais do Brasil, dependeu
primeiramente da existência e da qualidade dos registros de informações. Para tanto, chegou-
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se à conclusão que só um pouco mais da metade (55%) das unidades dispõe de condições de
obter essa informação para todos os internos do seu sistema. Para 17% das unidade a
informação sobre o perfil só será possível para parte das pessoas privadas de liberdade. Por
outro lado, 26% das unidades se dizem sem condições de obter essas informações e 2% não
responderam à questão.
O Rio Grande do Norte apresenta números de sua população privada de liberdade por
faixa etária, onde aparece referendado o quanto é alto o encarceramento da população jovem.

Tabela 4 – Taxa de ocupação das instituições penais do Rio Grande do Norte por Faixa
Etária.
FAIXA
ETÁRIA

%

18 |- 24

37,0%

25 |- 29

26,0%

30 |- 34

16,0%

35 |- 45

15,0%

46 |- 60

5,0%

61 anos ou mais

1,0%

TOTAL

100%

Fonte: Infopen, jun/2014:Senasp, dez/2013; IBGE, 2014

Esse processo de juvenilização da população carcerária ganha visibilidade não só nas
estatísticas da realidade prisional do Estado do Rio Grande do Norte, mas em todas as
unidades da Federação. Traçando um perfil comparativo da faixa etária dos internos das
unidades prisionais com o da população brasileira como um todo, concluímos que a proporção
de jovens apresenta-se maior no sistema prisional, pois enquanto os jovens representam 56%
da população prisional, esses compõem 21,5% da população brasileira. No Rio Grande do
Norte temos o assustador número de 63% da população prisional composta por jovens.
A distribuição da população privada de liberdade no Brasil por raça, cor ou etnia só
reforça uma realidade de exclusão e marginalização que acomete historicamente uma
importante parcela da população brasileira. Temos um dado estatístico dando conta que 51%
da população brasileira é composta por negos. No entanto, quando se trata do perfil das
pessoas presas, o estudo aponta que dois em cada três detentos são negros, ficando o número
de pessoas negras presas em 67% da população prisional do Brasil.
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Quando a análise recorta o Nordeste, verifica-se que 80% dos internos do nosso
sistema são negros. O Rio Grande do Norte aparece, então, com um percentual de 69,5% de
negros na sua população prisional.
Tabela 5 – Taxa de ocupação das Instituições Penais do Estado do Rio Grande do Norte
por raça, cor ou etnia.
Raça, Cor ou Etnia

%

Branca

28,7%

Negra

69,6%

Amarela

0,4%

Indígena

0,0%

Outras

1,3%

TOTAL

100%

Fonte: Infopen, jun/2014:Senasp, dez/2013; IBGE, 2014

Os dados referendados no INFOPEN sobre a escolaridade das pessoas privadas de
liberdade no Brasil, só contemplam 40% do total da população prisional. Isso se dá pela
ausência de informações repassadas por todas as unidades, pois só 48% das unidades
prisionais afirmaram ter condições de obter essas informações em seus registros para todas as
pessoas custodiadas, enquanto 20% das unidades só o fizeram para parte dos internos. Mesmo
assim, os números atestam o quão baixo é o grau de escolaridade da população prisional
brasileira, pois aproximadamente oito em cada dez internos do sistema, estudaram, no
máximo, até o ensino fundamental. Enquanto que a média brasileira de conclusão do ensino
médio é de 32%, dentro do ambiente prisional esse número só chega a 8%.
Vejamos na Tabela 6 o grau de escolaridade no sistema prisional do Rio Grande do
Norte.
Tabela 6 – Taxa de Escolaridade no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do
Norte.
Raça, Cor ou Etnia

%

Analfabetos

16,0%

Alfabetizados

22,0%

Fundamental Incompleto

41,0%

Fundamental Completo

10,0%

Médio Incompleto

6,0%

Médio Completo

4,0%

TOTAL

100%

Fonte: Infopen, jun/2014:Senasp, dez/2013; IBGE, 2014
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Feita a apresentação dos dados disponíveis quanto à realidade, principalmente do Rio
Grande do Norte, passemos aos aspectos teóricos e metodológicos.

3.3 SOBRE OS APOIOS TEÓRICOS

Definimos como objeto desta pesquisa os sentidos atribuídos à educação por parte de
sujeitos que se encontram em condições de privação de liberdade, no presídio estadual de
Alcaçuz. Objetiva-se conhecer as produções discursivas elaboradas por esses em relação ao
objeto, mas nosso foco estará centrado nos conteúdos que possam indicar a existência de uma
representação social predominantemente compartilhada pelos sujeitos ou a existência de mais
de uma representação social. O foco, portanto, não são as opiniões, imagens, percepções,
conceitos ou atitudes de caráter individual ou fragmentado (o que explicaremos mais adiante),
mas os elementos discursivos que possam ser apreendidos pelo conceito de representação
social construído por Serge Moscovici6 e aperfeiçoado por vários de seus colaborados, com
destaque para a sua fiel parceira de toda a vida, a psicóloga social francesa, Denise Jodelet7.
A Teoria das Representações Sociais, criada por Serge Moscovici (1978), estuda
determinado tipo de produção mental e simbólica presente no senso comum. O autor
considera que toda representação social é a representação de um objeto, construída por um
sujeito, num determinado contexto social. Dessa forma, toda representação social é a leitura
particular de um objeto, realizada por um sujeito (individual ou coletivo), a partir das crenças,
valores e informações que o mesmo compartilha na cultura na qual se situa. Um objeto
representacional não existe em si mesmo, mas para o indivíduo ou grupo e, por esta razão,
deve ser consistente com o sistema de avaliação utilizado por esses. Para Moscovici (1978, p.
26), as representações sociais constituem ―[...] uma modalidade de conhecimento particular
que tem por função a elaboração de comportamentos e de comunicação entre indivíduos‖.
Nesse sentido, elas orientam os indivíduos na apreensão e interpretação do mundo e na
organização das suas condutas e formas de comunicação. Por esta razão, segundo Domingos
Sobrinho (2000), não devem ser reduzidas apenas a uma atividade cognitiva de classificação e
ordenamento dos objetos que nos rodeiam, pois, para além dessas funções, são produzidas

6

Fundador do campo teórico das representações sociais, Moscovici, de origem romena, mas radicado francês,
faleceu em Paris, em 15 de novembro de 2014.
7

Idosa, com mais de 80 anos, mas ainda bastante atuante. Reside em Paris.
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para servir de guia prático para a ação, cumprindo uma importante função de regulação das
relações entre diferentes atores e grupos sociais.
Jodelet (2001) afirma que uma representação social é um produto e um processo de
aproximação da realidade exterior, a partir da apreensão de um objeto por um sujeito, a qual
rege a relação deste com o mundo e com os outros. Segundo ela, ―[...] a representação social é
uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e
que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social‖ (JODELET,
2001, p.36). Ressalta assim, essa autora, dois aspectos importantes das representações, ao
salientar que sua construção é socialmente partilhada, portanto, não é um ato de pensamento
de um sujeito isolado, e tem um caráter de saber prático que orienta a ação.
Segundo outro pesquisador parceiro de Moscovici, Abric (2000, p. 27), uma
representação social ―[...] é uma reapropriação pelo indivíduo de uma realidade social, que
reconstruída no seu sistema cognitivo e integrada no seu sistema de valores, depende de sua
história e do contexto social e ideológico que o cerca‖, ficando assim reforçado o seu caráter
cognitivo e social. Ao elaborar uma representação, o sujeito reconstrói o real a partir da
interpretação dos elementos que constituem o espaço social que, de alguma forma, são
significativos para si.
Moscovici enfatizou que, no real, a estrutura de cada representação social nos aparece
desdobrada, porquanto se apresenta com duas faces tão pouco dissociáveis quanto a frente e o
verso de uma folha de papel, quais sejam, a face figurativa e a face simbólica. ―Nós
escrevemos que Representação = figura/significado, entendendo por isso que ela faz
compreender em toda figura um sentido e em todo sentido uma figura‖ (MOSCOVICI, 1976,
p. 63).
A partir dessa configuração estrutural das representações sociais, esse autor pôde
demonstrar os seus processos formadores. A função de duplicar um sentido por uma figura e
dar, assim, materialidade a um objeto abstrato, isto é, ―naturalizá-lo‖, foi chamada de
objetivar (processo de objetivação). A função de duplicar uma figura por um sentido,
fornecendo um contexto inteligível ao objeto, isto é, interpretá-lo, foi chamada de ancoragem
(processo de ancoragem).
Para Jodelet (2001), os elementos que compõem uma representação social (crenças,
valores, imagens, percepções, opiniões e atitudes, dentre outros) não podem ser apreendidos
de forma isolada, porquanto constituem uma totalidade significante, que deve ser descrita,
analisada e explicada em suas dimensões, formas, processos e funcionamento. Disto deriva
que nem toda opinião, imagem, atitude e outras produções cognitivas indicam a existência de
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uma representação social. Como chamamos a atenção e citando Domingos Sobrinho (2000),
as representações sociais não podem ser reduzidas a uma atividade cognitiva de classificação
e ordenamento dos objetos que nos rodeiam, pois, para além dessas funções, elas são
produzidas para servir de guia prático para a ação, cumprindo uma importante função de
regulação das relações entre diferentes atores e grupos sociais. Daí ser oportuno citar Jorge
Correia Jesuíno ao analisar, 50 anos depois, as particularidades do conceito moscoviciano:

O que confere especificidade às representações sociais não será tanto o
maior ou menor número de sujeitos ou grupos a compartilharem, nem
tampouco o caráter coletivo do seu modo de produção, mas sobretudo a
função que desempenham (JESUÌNO, 2011, p.43).

Buscamos, portanto, a partir de entrevistas semiestruturadas, identificar a presença ou
não dos fenômenos investigados por Serge Moscovici.

3.4 SOBRE OS ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Entre os procedimentos metodológicos, está a realização de uma revisão bibliográfica
sobre um tema que ainda é pouco investigado no Brasil, mas que tem alguns autores já
referenciados nacionalmente como Elenice Maria Cammarosano Onofre, Maria Nilde
Mascellani, Elionaldo Fernandes Julião, Luiz Antônio Bogo Chies, Julita Lemgruber, Paulo
Freire, Edmundo Campos Coelho, entre outros.
No tocante às fontes secundárias, consultamos o Mapa do Encarceramento: Jovens do
Brasil, a Declaração de Hamburgo, o Marco de Ação de Belém, o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, a SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), o DEPEN
(Departamento Penitenciário Nacional), e o INFOPEN (Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias).
Nosso principal instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada que
obedeceu a um roteiro composto pelas questões a seguir. A primeira apoiou-se na técnica de
associação livre de palavra e expressões, bastante utilizada no campo das representações
sociais, dado o seu caráter menos indutor, permitindo, no nosso caso, que, logo no início da
entrevista, o sujeito pudesse fazer associações menos induzidas pelo pesquisador: ―Quando
digo educação, você pensa em quê?‖ As demais destinaram-se a saber sobre a trajetória
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escolar, a experiência de estudo na prisão, a relação professor/aluno, por que outros internos
não participam das aulas e a opinião sobre o fato de continuar estudando na prisão.
A população interrogada, escolhida em um contexto bastante desfavorável, como
explicado na Introdução, foi composta por dez internos do sexo masculino, com faixa etária
entre 26 e 45 anos, envolvidos em atividades laborais na cozinha do presídio e que tiveram
pouco ou nenhum contato com processos formais de educação antes da privação de liberdade.
Tendo em vista preservar a identidade dos sujeitos, como já explicado, decidimos nomeá-los
com os dez sinônimos que encontramos para a palavra alcaçuz: Periandra Dulcis, Alcaçuz do
Brasil, Alcaçuz da Terra, Alcaçuz do cerrado, Regoliz, Raiz Doce, Cipoém, Salsa-americana,
Requeriz e Glicirriza.
O método de análise do conteúdo das entrevistas seguiu a proposta mais comumente
utilizada e amparada em Bardin (1977), que define a análise de conteúdo como um conjunto
de técnicas para a análise das comunicações com vistas à obtenção de indicadores, tanto
quantitativos como qualitativos, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção e recepção das mensagens, mediante procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.
Uma outra autora Franco (2005) diz que a análise de conteúdo encontra-se entre o
domínio da hermenêutica e da linguística, pois é caracterizado como um método lógicosemântico, cuja função é a de um classificador, pois classifica logicamente os conteúdos
manifestos, após a análise e interpretação dos seus valores, e também trabalha com as
definições. A tarefa classificatória impõe ao pesquisador compreender as hierarquias, o
sentido das percepções e analogias das mensagens que fundamenta a base de todos os
reagrupamentos e classificações. Segundo ainda essa autora, a semântica na análise de
conteúdo é compreendida ―[...] não apenas como o estudo da língua em geral, mas como a
busca descritiva, analítica e interpretativa do sentido que um indivíduo (ou diferentes grupos)
atribui às mensagens verbais ou simbólicas‖ (FRANCO, 2005, p. 15).
Dada a perspectiva teórica das representações sociais adotada aqui, é útil distinguir
dois conceitos fundamentais para a análise de conteúdo: o significado e o sentido de um
objeto. Neste sentido, Oliveira (1995) é bastante esclarecedora para nós, quando,
interpretando Vygotsky, admite que para esse autor o significado propriamente dito de uma
palavra, refere-se ao: ―[...] sistema de relações objetivas que se formou no processo de
desenvolvimento de uma palavra, consistindo em um núcleo relativamente estável de
compreensão da palavra, compartilhado por todas as pessoas que a utilizam‖ (OLIVEIRA,
1995, p. 50). Por sua vez, o sentido refere-se às diferentes conotações que um termo tem para
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cada indivíduo, composto por relações que dizem respeito ao contexto e às vivências afetivas
do mesmo. Nessa interpretação, o sentido estaria ainda muito vinculado a um indivíduo
particular. Voltando a Franco, esta autora propõe uma definição que abarca mais a dimensão
social do sentido, e é isto que mais nos interessa, explicando-o como: ―[...] a atribuição de um
significado pessoal e objetivado, que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir
das Representações Sociais cognitivas, valorativas e emocionais, necessariamente
contextualizadas‖ (FRANCO, 2005, p. 15).
Segundo Bardin (1977) para a construção das categorias algumas regras devem ser
seguidas, dentre elas: (a) objetividade; (b) homogeneidade: os dados devem obedecer à
critérios claros de escolha, sendo, portanto, obtidos por técnicas iguais; (c) exaustividade: os
elementos do corpus de investigação devem ser explorados à exaustão, não se deixando de
fora da pesquisa qualquer um de seus elementos, sejam quais forem as razões; d)
representatividade: no caso da seleção de um número muito elevado de dados, pode efetuar-se
uma amostra, deste que o material a isto se preste; e) pertinência: adequação aos objetivos da
pesquisa. Quando surgem as primeiras hipóteses e impressões sobre o material, é porque
surtiu resultado as idas e vindas na leitura do mesmo. A revelação desse conjunto de hipóteses
aparece como consequência da obediência às regras citadas.
Sobre a ―objetividade‖, apenas citada, achamos pertinente o que diz Franco (1986), ou
seja, que essa decorre da interação ativa entre o conteúdo manifesto e explícito de uma
comunicação e o sistema interpretativo do pesquisador. Nos modelos tradicionais de Análise
de Conteúdo, a objetividade da análise era testada por, pelo menos, dois codificadores,
indivíduos que iriam se debruçar sobre os dados e depois seria feita uma comparação dos
resultados. A partir da abordagem defendida por Franco, a validação das categorias baseia-se
na validade interna, ou melhor, na validade teórica, buscando ―[...] sempre o vínculo, que se
estabelece entre determinada asserção e que se expressa na ―fala‖ do sujeito, e determinadas
teorias explicativas, que conferem o caráter de ―cientificidade‖ a análise de conteúdo‖
(FRANCO,1986, p. 29).
Após estas considerações sobre os aspectos teóricos e procedimentos metodológicos,
apresentaremos, no Capítulo IV, os resultados encontrados, sua análise e interpretação. Ao
longo da exposição, outras informações mais específicas sobre a metodologia utilizada serão
acrescentadas, bem como os apoios teóricos tornar-se-ão mais explícitos.
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CAPÍTULO IV – A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO VALOR DA EDUCAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

No dia agendado para a realização das entrevistas, nós nos deslocávamos até o Distrito
de Nísia Floresta, onde fica o presídio de Alcaçuz. Feita a devida identificação ainda na parte
externa do portão de entrada, passávamos pela porta de detector de metais e éramos
encaminhados à sala do diretor, onde as entrevistas eram efetuadas. Um por um, nossos
entrevistados eram chamados por um agente prisional. Antes de iniciarmos as entrevistas,
fazíamos a nossa identificação, explicávamos o objetivo de ali estarmos, como também
tentávamos criar um clima o mais natural possível para o diálogo. Em sequência,
posicionávamos o gravador de modo a captar as falas sem inibir a desenvoltura do diálogo.
Com o início da gravação o tema era introduzido através da utilização do roteiro.
Nesses momentos, agíamos tomando como base uma relação de escuta ativa e
metódica, como orienta Bourdieu (2008) com uma postura que, mesmo de aparência
contraditória, procura associar os seguintes aspectos: completa disponibilidade relativa ao
entrevistado, submissão à peculiaridade de sua história, podendo esta conduzir, mediante
certo mimetismo, à adoção de sua linguagem, à participação nos seus pensamentos e
sentimentos, com a forte construção metódica do conhecimento das condições concretas,
comum a toda uma categoria. O importante é que, durante as entrevistas, a nossa postura
sempre foi a de manter uma relação de abertura que permitisse aos internos do sistema
prisional expressar minimamente, observadas as particularidades que o aprisionamento impõe,
a sua vivência com relação aos temas propostos. Mesmo com esse cuidado, tínhamos
consciência dos limites dessa prática, que, segundo Bourdieu, continua sendo a de uma
relação social que exerce efeitos sobre os resultados obtidos.

Tentar saber o que se faz quando se inicia uma relação de entrevista é em
primeiro lugar tentar conhecer os efeitos que se podem produzir sem o saber
por esta espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária que está no
princípio da troca [...] é tentar esclarecer o sentido que o pesquisado se faz
da situação, da pesquisa em geral, da relação particular na qual ela se
estabelece, dos fins que ela busca [...] (BOURDIEU, 2008, p. 695).

Com o intuito de amenizar e controlar os efeitos da relação verticalizada que o
pesquisador impõe, destaca Bourdieu, deve-se buscar uma postura reflexiva ante o
entrevistado.
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Só a reflexividade, que é sinônimo de método, mas uma reflexividade
reflexa, baseada num ―trabalho‖, num ―olho‖ sociológico, permite perceber e
controlar no campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da
estrutura social na qual ela se realiza. (2008, p. 694, grifos do autor).

Para Gaskell (2002), o fundamental não é fazer um conjunto de perguntas
padronizadas ou esperar que o entrevistado traduza os próprios pensamentos em categorias
específicas de resposta. O interessante é que as questões se constituam em um convite ao
entrevistado para falar espontaneamente com as próprias palavras, usufruindo de tempo
suficiente para refletir.
Concluída a entrevista e deixando clara a sua utilização para fins acadêmicos,
pedíamos para assinar o termo de livro consentimento ou, pelo menos, se manifestar, diante
do gravador, sobre o mesmo, quando não era possível colher a assinatura. Por fim, nos
despedíamos agradecendo a disponibilidade e ressaltando a importância daquele encontro.
Neste capítulo, vamos, portanto, apresentar os resultados da análise dos conteúdos
representacionais expressos pela população interrogada.

4.1 A ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO REPRESENTACIONAL

Iniciemos esta exposição com a análise da associação livre realizada com o apoio da
expressão-estímulo: ―educação, o que vem na sua cabeça?‖

Educação é muito importante né meu... prá quem tá desse lado de cá que o
mundo privado né, e educação é importante pra cá que alguns traz (Alcaçuzdo-brasil, 30 anos).
É importante né, pra nós que ―veve‖ aqui dentro desse sistema. É
obrigatório, tem muitos aqui que precisa (Raiz-doce, 47).
Eu penso muitas coisas né, uma nova oportunidade de cada um que queira tá
estudando né. Oportunidade de a pessoa mudar a vida do que tá passando
aqui dentro desse lugar (Alcaçuz-do-cerrado, 26 anos).
Aprendizagem...algo que vai melhorar né, nosso dia a dia, aprender cada vez
mais é muito importante né, não só pra mim como pra sociedade e é o que eu
posso relatar (Alcaçuz-da-terra, 27 anos).
Educação, prá mim é importante educação, por que, porque primeiramente
muitos não tiveram educação nem de pai nem de mãe (Cipoém, 43).
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Educação pra mim é a base de tudo né? Felizmente na vida a gente tem as
escolhas a fazer, tem as certas e as erradas e o que traz a gente pra cá é a
errada né? (Regoliz, 40 anos).

A associação livre ou evocação livre é considerada por Abric (apud SÁ, 1996) como
uma técnica maior para coletar os elementos constitutivos do conteúdo de uma representação,
pois o seu caráter mais espontâneo, portanto menos controlado, e a dimensão projetiva dessa
produção, deve, em princípio, facilitar o acesso aos elementos semânticos relativos ao objeto
estudado. No nosso caso, percebemos que ao serem estimulados a associar ―pensamentos‖ à
frase indutora, os sujeitos, na sua quase totalidade, evocam um sentido que ocupa um lugar
central nas suas falas: a importância da educação. ―Importante‖ é, por conseguinte, um termo
(ou cognição) que serve para qualificar o objeto simbólico educação de diferentes formas: ―É
importante né‖, ―Eu acho que pra mim seria muito importante né‖, ―Educação, pra mim é
importante educação‖; ou ―Eu penso muitas coisas né, uma nova oportunidade‖, ―algo que vai
melhorar né, nosso dia a dia‖, ―Educação pra mim é a base de tudo né?‖.
Há também conteúdos discursivos que parecem não compartilhar desse ―consenso‖,
como diz a teoria das representações sociais, expressando, inclusive, uma dificuldade em
descrever ou qualificar o objeto:

Educação, agora você me pegou assim, de repente, na hora...educação, acho
que na minha opinião esporte, é, é, como é que se diz, esporte, lazer, sei lá,
passear com a família, essas coisas, na minha concepção né. (Salsaamericana, 42).
Liberdade, que é a...desse lugar que nós estamos é a... a educação é um
caminho pra encurtar a... inclusive (Periandra Dulcis, 45).

Constata-se aqui a incidência inicial de evocações que repetem as conotações mais
estereotipadas dos sentidos associados à educação, portanto, mais circulantes no meio social
de onde provieram e estão inseridos os sujeitos. De imediato, por conseguinte, como é
recorrente na utilização desta técnica8, as palavras e expressões prontamente evocadas são
aquelas mais repetidas e circulantes nas relações de comunicação nas quais os sujeitos estão
inseridos. Podemos dizer que, num primeiro momento, os sujeitos repetem o significado
circulante, posto que esse, como diz Oliveira, reproduz o ―[...] sistema de relações objetivas

8

Apoiamo-nos nos achados das pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa ―Educação e Representação
Sociais‖, liderado pelo orientador desta dissertação, e acadastrado no Diretório do CNPq, cuja produção está
disponível no site do PPGEd.

68

que se formou no processo de desenvolvimento de uma palavra, consistindo em um núcleo
relativamente estável de compreensão da palavra, compartilhado por todas as pessoas que a
utilizam‖ (OLIVEIRA,1995, p. 50). Entretanto, como se pode constatar, após esse momento,
os sujeitos passam a expressar as suas conotações do objeto, isto é, o sentido que
compartilham sobre o mesmo. E o fazem sempre após uma pausa, aqui registrada por meio de
uma vírgula, reticências ou pelo marcador conversacional ―né‘, o qual indica pedido de
confirmação ou de concordância com o que foi dito, como explica o dicionário Houaiss. Com
base nos apoios teóricos utilizados, podemos, desde já, fazer algumas inferências.
Em primeiro lugar, os sujeitos reproduzem o significado do termo educação, de acordo
com o que diz Oliveira, acima citada. Significado que, na verdade, materializa um sentido
hegemônico9. A educação, na nossa cultura, é uma instituição cuja finalidade é assegurar a
formação e preparação dos indivíduos para o convívio social. Todavia, uma representação
social hegemônica e objetivada nos sistemas de ensino está disseminada e incorporada pelos
diferentes grupos sociais, de modo que o sucesso ou fracasso dos indivíduos diante da mesma
é fundamentalmente uma questão de dons e méritos individuais. No caso dos sujeitos
entrevistados, quase todos eles, a exceção se deve apenas a Regoliz, 40 anos, tiveram uma
relação com as instituições escolares, ou seja, com a educação formal, bastante entrecortada e
durante muito pouco tempo. O que corrobora os baixos níveis de escolaridade dos apenados
no Rio Grande do Norte, como mostramos na Tabela 6, no capítulo terceiro: analfabetos,
16%; alfabetizados, 22%; Fundamental Incompleto, 41,0%; Fundamental Completo, 10,0%;
Médio Incompleto, 6,0%, Médio Completo, 4,0%. Eis alguns depoimentos colhidos das
entrevistas:

Eu comecei cedo, né?, comecei cedo, embora no tempo que eu comecei a
maioria não tinha tantas facilidades [...] sempre gostei, mas meus pais [...]
devido à criação deles não incentivava muito a educação, eles foram na
escola por obrigação [...] (Periandra Dulcis, 45).
Comecei a estudar, foi logo no começo... jardim de infância, mas só que...
veio umas [...] de dificuldades, meu pai morreu logo após, então, ficou sem
aquele ―crima‖ de viver, né? [...] aí saí na quinta [...] saí num foi mais...
(Alcaçuz do Brasil, 30 anos).
9

Diferente do significado, como diz Oliveira (op. cit), o sentido refere-se às diferentes conotações que um
termo tem para cada indivíduo, composto por relações que dizem respeito ao contexto e às vivências afetivas do
mesmo. Como dissemos no capítulo terceiro, nessa interpretação, o sentido estaria ainda muito vinculado a um
indivíduo particular, daí nos apoiarmos em Franco (2005, p. 15) que propõe uma definição voltada mais para a
dimensão social do sentido, e é isto que mais nos interessa, explicando-o como: ―[...] a atribuição de um
significado pessoal e objetivado, que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir das
Representações Sociais cognitivas, valorativas e emocionais, necessariamente contextualizadas‖ (FRANCO,
2005, p. 15)
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[...] Aí veio uma mulher perguntar se eu queria estudar, aí eu disse, não, num
quero estudar nada, ainda mais preso, só que eu me achando superior àquilo,
que eu não precisava de estudo, aí veio o registro do meu filho e eu não
―sube‖ lê, aí eu digo: vixe!, eu num saber lê o próprio registro do meu filho?
(Alcaçuz do Cerrado, 26).

Aqui se evidencia um tipo de tensão e contradição comum ao discurso
representacional, uma vez que, não obstante o pouco contato com a Escola e a baixa
escolaridade, seja dos pais, seja de sua situação hoje, os sujeitos repetem o ―discurso
legítimo‖ sobre a educação, tal como disseminado pela representação social hegemônica.
Pode-se inferir, então, que se não fui bem sucedido a culpa foi dos meus pais, do tempo onde
tudo era mais difícil, da minha falta de interesse, porque a educação ―é a base de tudo né?‖,
―algo que vai melhorar né, nosso dia a dia‖, ―uma nova oportunidade de cada um que queira
tá estudando, né?‖
No nível do senso comum é difícil perceber as razões dessas trajetórias escolares tão
entrecortadas e que culminaram na reprodução do fenômeno do fracasso escolar, como bem
estudou Pierre Bourdieu. Como diz este autor, uma vez em contato com a escola, a crença no
papel redentor da educação logo se esvai para essas populações nas quais se inserem nossos
sujeitos:

Com efeito, depois de um período de ilusão e mesmo de euforia, os novos
beneficiários compreenderam, pouco a pouco, que não bastava ter acesso ao
ensino secundário para ter êxito nele, ou ter êxito no ensino secundário para
ter acesso às posições sociais que podiam ser alcançadas com os certificados
escolares [...] (BOURDIEU, 2015, p. 246).

Ou ainda, continua ele, só talvez por um efeito de inércia cultural continuemos
tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, no sentido apregoado pela
ideologia da ―escola libertadora‖, quando, na verdade, tudo tende a mostrar que ele ―é um dos
fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às
desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural‖
(BOURDIEU, p. 41).
Antes de passarmos à segunda inferência, devemos registrar que apenas um sujeito
(Salsa-Americana, 42 anos) não conseguiu produzir uma associação a partir do estímulo dado,
respondendo da seguinte maneira:
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Educação, agora você me pegou assim, de repente, na hora...educação, acho
que na minha opinião esporte, é, é, como é que se diz, esporte, lazer, sei lá,
passear com a família, essas coisas, na minha concepção né.

Como o entrevistado parecia não se convencer do que havia dito e buscava
gestualmente nossa concordância quanto ao que acabara de dizer, insistimos, do modo mais
acolhedor que pudemos comunicar, que o importante era o que ele dizia, o que ele pensava.
Daí ele repetiu:

Pois é esporte, lazer, passear com a família, sair com amigos, ir prá uma
praia, pro shopping, eu penso assim. (Salsa-americana, 42).

Da mesma forma ele também se comportou quando perguntamos, seguindo o roteiro,
sobre quando começou a estudar:

Uma experiência muito boa, conheci bastantes amigos, conheci minha atual
esposa no colégio, foi ótimo, tenho um filho com ela, então eu devo a minha
família, primeiro de tudo, primeiro lugar a Deus e segundo o colégio, se não
fosse o colégio não tinha conhecido ela.

Voltaremos em outros momentos a comentar o comportamento deste entrevistado. Por
ora, a discussão que faremos a seguir poderá lançar mais luzes sobre este discurso ―destoante‖
dos demais.
Em segundo lugar, observa-se que, após a evocação imediata da atribuição de
importância ao objeto, os sujeitos passam a fazer uma certa racionalização apontando para as
expectativas em relação à educação. Isto nos conduz a fazer algumas considerações quanto ao
estatuto epistemológico de uma representação social.
Dado o seu caráter prático, isto é, de orientação para a ação, pode-se tratar o fenômeno
das representações sociais basicamente em termos de cognições prescritivas, dado que as
descrições do objeto representado implicariam sistematicamente em prescrições de algum tipo
de ação por parte dos indivíduos ou grupos. Nos discursos acima, por exemplo, a descrição do
objeto educação está sempre associada a uma prescrição: ―uma nova oportunidade‖, ―algo que
vai melhorar‖, ―pra gente aprender mais alguma coisa‖, ―nois gostaria de ter aqui dentro pra
mudar de vida‖, ―através da educação é que nós vamos desenvolver a nossa vida‖. O aspecto
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prescritivo de uma cognição é o laço fundamental entre a cognição e as condutas que se supõe
lhes corresponder.
Somente encontramos uma outra fala, além de Salsa-Americana, que destoa das
demais e mesmo que se assemelhe a uma representação social, trata-se, ao nosso ver, de um
conteúdo discursivo que expressa claramente uma estratégia de sobrevivência a partir de uma
visão instrumental da educação. Ao responder ao estímulo, Periandra Dulcis, de pronto
associou:

Liberdade, que é a... desse lugar que nós estamos é a, a educação é um
caminho pra encurtar a... inclusive nós aqui fazemos todos, todos os anos
provas do Enem, cursos que vem profissionalizantes, todos esses cursos vai
encurtando a pena com a remissão da carga horária né, como também abre
portas para o futuro pra nós trilharmos na... em ingresso à sociedade
(Periandra Dulcis, 45).

Uma representação social é um fenômeno complexo que envolve um conjunto de
conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana e no curso das comunicações
sociais. Sua posição mista na encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e
psicológicos, implica sua relação com processos de dinâmica social e psíquica (MOSCOVICI,
1978). Não podemos fazer outras inferências a partir de um único sujeito.
Outro aspecto relevante quanto ao estatuto epistemológico de uma representação
social, diz respeito à função de ―reconstrução do objeto‖ conforme a ótica do sujeito e
segundo os seus referentes. O que provoca três níveis de efeitos. 1) Distorção – nesse caso
todos os atributos do objeto estão presentes, porém acentuados ou atenuados; 2)
Suplementação – consiste em conferir atributos e conotações que não são próprias ao objeto,
resultando em acréscimo de significações. 3) Subtração – corresponde à supressão de
atributos pertencentes ao objeto (JODELET, 2001).
As prescrições aqui constatadas remetem ao segundo efeito apontado por essa autora:
a suplementação. Acrescenta-se ao objeto uma ―prescrição absoluta‖, uma garantia de
mudança de situação. Flament (apud Sá, 1996) diz que as prescrições tendem a aparecer no
nível discursivo como incondicionais, enquanto ao nível cognitivo são, em sua maioria,
condicionais. Isto porque espontaneamente os sujeitos falam do que lhes parece mais
importante, negligenciando o secundário.
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[...] na pesquisa das representações sociais, a quantidade e diversidade de
discursos que são coletados, as diferentes respostas e situações padronizadas
e mesmo as inúmeras e simples associação de ideias e evocação de palavras
seriam ‗maciçamente condicionais‘ em sua natureza cognitiva, conquanto
não necessariamente na aparência discursiva (SÁ, 1996, p. 81).

No nosso caso, os sujeitos não parecem condicionar a sua crença quanto ao papel da
educação. E uma particularidade a destacar é o fato de adequarem a ―prescrição absoluta‖,
isto é, a certeza imputada à ―redenção pela educação‖ à sua condição de pessoas privadas de
liberdades, o que tem a ver com os processos de objetivação e ancoragem e o caráter
sociocêntrico de uma representação, responsáveis pela ―reconstrução do objeto‖ conforme a
ótica do sujeito e segundo os contextos e referentes culturais. Não está em questão, no nível
do senso comum, a crítica à promessa de redenção que o discurso hegemônico acaba por
naturalizar.
Uma terceira inferência deve ser feita quanto ao núcleo figurativo da representação em
foco. Conforme mostrado no capítulo terceiro, Moscovici enfatizou que, no real, a estrutura
de cada representação social nos aparece desdobrada, porquanto se apresenta com duas faces
tão pouco dissociáveis quanto a frente e o verso de uma folha de papel, quais sejam, a face
figurativa e a face simbólica. ―Nós escrevemos que Representação = figura/significado,
entendendo por isso que ela faz compreender em toda figura um sentido e em todo sentido
uma figura‖ (MOSCOVICI, 1976, p. 63). A ―figura‖ ou núcleo figurativo, como já dito, é
decorrência do processo de objetivação, através do qual os sujeitos duplicam um sentido por
uma figura, procurando, assim, dar materialidade ao objeto abstrato, isto é, ―naturalizá-lo‖.
Nesta pesquisa, constatamos que o termo ―importante‖ (ou cognição, de acordo com a teoria)
ocupa uma centralidade nos discursos sendo repetido por sete, dos dez entrevistados, o que
indica a sua força semântica de atração de conteúdos variados.

Em linhas gerais, o núcleo figurativo é uma estrutura imagética em
que se articulam, de uma forma mais concreta ou visualizável, os
elementos do objeto de representação que tenham sido selecionados
pelos indivíduos ou grupos em função de critérios culturais e
normativos. Assim, descontextualizados, reorganizados em uma nova
estrutura de conjunto e deles retidas apenas certas qualidades icônicas,
tais elementos passam a gozar de uma considerável autonomia em
relação à totalidade do objeto original (SÁ, 1996, p. 65).

Essa recriação nuclear do objeto, continua esse autor, pode ser amplamente utilizada
como forma básica de conhecimento em uma variedade de situações e circunstâncias, ―em
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associação com outros saberes e informações, definindo mesmo essas situações e
intermediando o acolhimento de novas informações‖ (ibid.).

Figura 4 10– O Núcleo figurativo ―Importante‖ e sua força semântica

Primeiramente
porque muitos
não tiveram
educação nem de
pai nem de mãe

Importante

Na figura 4, pode-se visualizar essa atração semântica exercida pela cognição
―importante‖, que funciona como princípio organizador dos elementos discursivos da
representação após descontextualizá-los e reorganizá-los em uma nova estrutura de conjunto,
retendo apenas certas qualidades icônicas, como diz a citação acima (SÁ, 1996). Dessa forma
e por meio da operação de suplementação, destacada por Jodelet (2001), tais elementos
passam a gozar de uma considerável autonomia em relação à totalidade do objeto original.
Podemos concluir, então, nesta primeira aproximação dos dados coletados, que os
sujeitos investigados compartilham, na sua maioria, de uma representação social a respeito do
objeto simbólico educação, construída com base em um conteúdo representacional
hegemônico e em seus próprios referentes culturais e contextuais.

10

Nesta figura, decidimos utilizar a imagem de um relógio em referência ao lugar de destaque que o tempo
ocupa no imaginário do recluso.
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5.2 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL COMO GUIA PARA A AÇÃO

Nesta seção continuaremos analisando aspectos do discurso representacional
identificado, dada a força desse tipo de conhecimento na vida da população em condições de
privação de liberdade. Todavia, as análises de conteúdo que serão apresentadas ao longo de
todo o texto mostrarão uma característica peculiar ao senso comum e, particularmente, ao
fenômeno das representações sociais: a polifasia cognitiva, como a denominou Serge
Moscovici.
Pudemos constatar, até aqui, que nossa população sempre teve uma relação não linear
e de não familiaridade com os sistemas escolares e com a cultura escolar, porém não obstante
isso, seu discurso referente à educação incorpora muito do discurso hegemônico, provocando
um efeito de ―suplementação‖ na reconstrução do objeto. Entretanto, vários outros elementos
semânticos e referentes culturais díspares entram, ao mesmo tempo, na construção da
representação em foco. A esse fenômeno, Moscovici denominou-o de ―polifasia cognitiva‖,
por considerar as representações sociais intelectualmente diferentes das representações
profissionais ou mesmo científicas. E isso não ocorre, segundo o autor, em consequência

[...] de um defeito de estrutura, de uma insuficiência lógica, ou de um
desconhecimento das contradições entre noções combinadas. Mas porque
elas são obrigadas a combinar várias áreas de conhecimento e de prática, ao
mesmo tempo que vários modos de pensamento. Uma única representação
reúne assim uma grande variedade de raciocínios, imagens e informações de
origens diversas, com os quais ela forma um conjunto mais ou menos
coerente (MOSCOVICI, 2005, p. 17-18).

É a essa ―grande variedade de raciocínios, imagens e informações de origens diversas,
com os quais ela forma um conjunto mais ou menos coerente‖ que iremos ressaltar quando
falamos da representação social como ―guia para a ação‖ ou de ―predisposição à ação‖. Daí
ser necessário aceitar que o discurso manifesto dessa população nem sempre tenha a coerência
―esperada‖, nem tampouco corresponda efetivamente às práticas e atitudes comunicadas.
Os discursos dão conta de sujeitos que muitas vezes se ―conformam‖ com seus não
lugares sociais e conotação de marginais e excluídos. No entanto também creditam à
educação inúmeras possibilidades de ascensão social e até uma certa ―redenção‖, com um
retorno à sociedade menos traumático e mais carregado de crença na mudança que a própria
educação proporcionou.
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É importante né, pra nós que ―veve‖ aqui dentro desse sistema. É
obrigatório, tem muitos aqui que precisa, mas não tem quem venha né até
nós, eu acho útil né, e através da educação é que nós vamos desenvolver a
nossa vida, na sociedade, em meio né à sociedade, em meio ao convívio né?
(Raiz doce, 47 anos)

Desse modo, quando se pensa em um processo educacional formal no ambiente de
privação de liberdade, os desenhos para sua implementação e permanência precisam estar em
sintonia com uma especificidade temporal e cultural dos sujeitos excluídos do convívio
externo e suas mais diversas dinâmicas. A cultura estética e cultural do cárcere é assim
entendida por Onofre (2007).

A sociedade dos prisioneiros não é só fisicamente comprimida, mas também
psicologicamente, visto que eles vivem em uma intimidade forçada na qual o
comportamento de cada homem está sujeito tanto à inspeção constante dos
colegas cativos como à vigilância dos administradores (ONOFRE, 2007,
p.17-18).

Na primeira seção, destacamos o discurso de Salsa-Americana, que destoa dos demais
por expressar claramente uma estratégia de sobrevivência a partir de uma visão instrumental
da educação.

Liberdade, que é a... desse lugar que nós estamos é a, a educação é um
caminho pra encurtar a... inclusive nós aqui fazemos todos, todos os anos
provas do Enem, cursos que vem profissionalizantes, todos esses cursos vai
encurtando a pena com a remissão da carga horária né, como também abre
portas para o futuro pra nós trilharmos na... em ingresso à sociedade
(Periandra Dulcis, 45).

Afirmamos, como hipótese, que esse conteúdo não corresponde a uma outra
representação estruturada em torno da cognição ―Liberdade‖, dado o seu grau de
racionalidade e instrumentalização da educação. Todavia, essa mesma visão instrumental da
educação é apontada como orientação para a ação, na ―grande variedade de raciocínios,
imagens e informações‖ visíveis nos discursos registrados. Nessa direção, as atividades
escolares dentro dos presídios, pode significar para os internos muito além de um sentimento
de possibilidade de mudança no seu retorno ao convívio social, mas também corresponder a
uma demanda de necessidade interna presente, que pode repercutir positivamente em
resultados de avaliações criminológicas ou simplesmente fazer parte de uma prática diária o
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que abreviaria seu tempo no cárcere através da remissão pelo estudo, transformando esse
tempo em ―menos traumático‖.
Percebemos, assim, uma força simbólica atribuída à expressão ―trouxe oportunidade‖,
ao longo das respostas, alimentando o discurso de uma oferta de educação como imperdível
ao vir investida de uma conotação de ―oportunidade única‖, por ser oferecida em um ambiente
carregado de faltas e ausências de toda ordem. Isto decorre do fato de a oferta educacional
configurar-se como elemento estranho para o sistema prisional, tanto para os internos, quanto
para o corpo administrativo, não excluindo também os órgãos da educação e da justiça.
A relação prática com a educação envolve, portanto, perspectivas de mudanças na vida
quando em liberdade, passando por uma necessária ―ocupação‖ do tempo na prisão até a
tentativa de recuperá-lo com atividades formativas. O sentido atribuído a estudar dentro da
prisão só pode ser sentido pelos internos do sistema, como diz Onofre (2007):

A escola, portanto, além de ser uma ocupação, proporciona-lhes a
possibilidade de se relacionar com o mundo externo. Ali eles têm
contato com práticas e opiniões externas às do mundo prisional, que é
carregado de símbolos relacionados ao mundo do crime (ONOFRE,
2007, p. 20).

Em termos legais, a regulamentação da oferta da educação dentro da prisão já se
encontra estabelecida, inclusive na Lei de Execução Penal, a (LEP), Lei n.7.210 de 1984.
Especificamente, as Diretrizes Nacionais para oferta de educação de jovens e adultos em
situação de privação de liberdade foram lançadas em 2010, quando a sociedade civil pôde ser
ouvida, o que representou um importante avanço para a defesa de um direito que em tese é
inalienável.
Os sentidos atribuídos às práticas educativas na prisão também sofrem a influência de
uma certa convenção do que são direitos e se constitui como uma conquista pontual e pessoal
na absorção da habilidade técnica da leitura e da escrita. Segue a fala de um interno sobre o
que é estudar dentro da prisão.

Estudar na prisão é uma coisa, coisa nova né, imagine assim, coisa,
experiência nova né, eu me alegrei muito em algumas coisa né, e só em eu
saber aprender fazer o nome do filho, da filha, da esposa, foi realmente coisa
legal que eu achei né, experiência que num tinha e eu vim descobrir aqui
dentro da prisão né, na educação, na área da educação (Glicirriza, 41 anos).
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Existe uma tensão entre o sentimento de aproveitar uma oportunidade e o de vincular a
uma estratégia de sobrevivência. Os múltiplos olhares que os internos tem sobre essa ação
dentro do presídio e como o processo educativo é encarado por quem está nos pavilhões,
demonstram a distância que separa o conceito de direito à internalização de que são sujeitos
desses direitos.
É ―mei‖ difícil viu! É ―mei‖, dentro do presídio é ―mei‖ difícil porque tem
muito impecílio, muitas coisa acontece, acho que num dá nem pra pessoa
chegar e dizer assim e falar né, só que pra quem tá mesmo tá querendo
mudar é que tem que procurar, porque se num procurar num vai conseguir
não, ―mei‖ difícil, mas dá pra estudar, dá pra pessoa querer ser alguém na
vida a pessoa tem que ter força de vontade né, se não tiver força de vontade
num estuda não. Muitos aí rapaz aí que foi chamado aí pra ir pro Projovem,
num quis, foi pro pavilhão, mas num quis vir pro Projovem. Era cinquenta e
poucos alunos, só teve vinte e poucos aluno, tá entendo? Por causa que não
queria porque dizia que ―vim‖ estudar aqui em baixo ia, num ia, ia tirar
assim o, o é como é que se diz a moral deles dentro de um pavilhão
(Alcaçuz-do-cerrado, 26 anos).11

A seguir, vejamos a categorização das respostas dadas à questão: ―O que é estudar
dentro da prisão‖.
Quando 01 – Educação como promessa de futuro


 Oportunidade de terminar os estudos;
 Terminar o ensino médio;
 Para mudar de vida;
 Oportunidade pra quem realmente quer algo com a vida lá fora, quer entrar na
sociedade, quer um trabalho;
 Aprender mais alguma coisa na vida;


Experiência nova, eu me alegrei muito. Aprender a fazer o nome do meu filho, da
filha, da esposa.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Reafirmam-se, dentro outras, as prescrições absolutas quanto a ―mudar de vida‖,
―oportunidade pra quem realmente quer algo com a vida lá fora‖. O que se repete quando
11

Como instalação física dentro da estrutura do presídio, os pavilhões – compostos por várias celas – cumprem a
função de caracterizar os internos pelo delito ou pelo grau de periculosidade.
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relacionam o contato com a educação na prisão com estratégias de sobrevivência. No quadro
01, volta a aparecer a crença no papel redentor da educação, ―É que sem educação o ser
humano não vai a lugar nenhum‖ e ―Me vejo com outra mente completamente diferente, pra
que eu mesmo tenha o sentimento de honestidade‖, associado a aspectos instrumentais de
sobrevivência.

Quadro 02 – Educação relacionada a estratégias de sobrevivência

 Conciliar com a solidão e a falta dos entes queridos;
 Estar de cabeça erguida;
 Uma experiência ótima;
 Foi uma válvula de escape;
 É que sem educação o ser humano não vai a lugar nenhum;
 Me vejo com outra mente completamente diferente, pra que eu mesmo tenha o
sentimento de honestidade;
 A gente estuda, a gente está prestando atenção na aula, a gente tá passando o tempo;


A gente fica livre de tá nos problemas aí com os amigos.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Quanto aos aspectos particulares do cotidiano do estudo, encontramos várias
afirmações importantes para o repensar das práticas de ensino nesse contexto.

Quadro 03 – Dificuldades do estudo na prisão


A concentração é mais difícil, o sistema é tenso;



Aqui é mais dificultoso do que lá fora;



É difícil porque tem muito empecilho;



É um pouco complicado, mas a situação que nos oferece é essa;



É um pouquinho diferente, não é difícil não.


Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Os discursos sociais sobre a prisão, o corpo, a identidade e a alma dos internos são
absorvidos e internalizados pelos mesmos como condicionante da construção das novas
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identidades. Suas falas são pronunciadas, mas só ouvidas quando do interesse do inquérito,
pois predomina nos olhares externos a estigmatização e a crença de que a prática da violência
é a única regularidade nas ações dos condenados. Como dize Câmara (2001):

A figura do preso reveste-se de conceitos estigmatizantes da representação
do mal e o seu discurso parece ter sentido apenas nas situações de inquérito
para o levantamento detalhado de sua criminalidade. O discurso é defensivo,
talvez pela necessidade de sempre estar preocupado em rebater possíveis
acusações que possam lhes ser imputadas. A linguagem empregada pelos
prisioneiros é marcada pela violência em delegacias e pelos trabalhos
evangélicos desenvolvidos nas prisões, enxertada de vocábulos próprios dos
falantes dos grupos de policiais e advogados e, em menor quantidade, do
código empregado por presos (CÂMARA, 2001 p. 156)

A especificidade do cárcere, que tem entre tantas características o aspecto de uma
rotina rígida e um controle profundo sobre os internos, cria um ambiente para a deterioração
da identidade do sujeito, levando a incorporar os padrões impostos pela instituição. Nessa
realidade, a crença dos internos na redenção pela educação, na transformação em ―alguém que
agora se pode confiar‖, não deixa de ser um fator de crença no futuro, como, ao mesmo
tempo, estimulante para os profissionais envolvidos com esse tipo de intervenção.

80

CAPÍTULO V – OS DESAFIOS DA EJA NO AMBIENTE PRISIONAL

Adentrar à instituição prisional, ao clima de internação em um ambiente fechado, na
perspectiva defendida por Goffman, é um desafio no que se refere à necessidade de se despir
dos nossos olhares e preconceitos em relação ao público ali presente. Neste capítulo, vamos
refletir, a partir dos nossos achados e experiência pessoal, sobre os desafios da EJA em um
período da história da sociedade brasileira em que as práticas democráticas vêm se impondo e
o respeito à diversidade passa a ser valor inquestionável.

5.1 TRAJETÓRIAS DE EXCLUSÃO E INTERMITENCIAS EM RELAÇÃO À ESCOLA

O encontro com os internos do sistema exigiu que trouxéssemos conosco um mínimo
de convencimento de estarmos diante de pessoas com trajetórias escolares marcadas pela
lógica de saídas e retornos à escola ou que viveram longamente uma condição de excluídos
dos sistemas de ensino.

Estudei, mas, num, num quis muito pro estudo não por causa que eu usava
droga, me droguei muito aí acho ai perdi minha infância, maioria da minha
parte da minha infância todinha usando droga, aí fui pro crime, num quis
mais estudar, aí fiquei nessa vida aí, tô preso aí até hoje (Alcaçuz-docerrado, 26 anos).

Então, trazer a temática da educação para uma conversa, numa situação de entrevista,
surpreendeu-nos, num primeiro momento, pois a dimensão formal da existência de um direito
não permeia, em essência, o imaginário desses sujeitos, sendo mais comum ouvir os lamentos
pela não continuidade dos estudos na suposta ―idade certa‖, ou na euforia pela possibilidade
de um reencontro com relações de aprendizagem.
Já envolvidos com as respostas às expressões-estímulos anteriores, onde se discorreu
sobre educação, lançamos uma nova questão visando aprofundar tanto o conhecimento do
sujeito que representa, para melhor entender as relações estabelecidas com o objeto
representado, como para melhor refletir sobre os desafios da EJA no ambiente prisional, qual
seja: quando você começou a estudar? As respostas a estes estímulos vieram carregadas de
expressões corpóreas, onde os sorrisos ―de canto de boca‖, ou o relaxamento dos ombros e
acolhimento do corpo à cadeira foram percebidos de imediato em muitas falas.
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Uma experiência muito boa, conheci bastantes amigos, conheci a minha
atual esposa no colégio, foi ótimo, tenho um filho com ela, então eu devo a
minha família, primeiro de tudo, primeiro lugar à Deus e segundo o colégio,
se não fosse o colégio não tinha conhecido ela (Salsa-americana, 42 anos).
Primeiro impacto ali é, é desapego da família né e se envolver mais com a
escola e aprendendo, aprendendo mais a, a viver. É (Alcaçuz-da-terra, 27
anos).

Ao ouvir a expressão ―começou a estudar‖, automaticamente a ideia de uma educação
ofertada institucionalmente veio à tona. É lógico que a palavra ―começar‖ já imprime um
sentido e a ideia da educação formal se estabelece. Nos relatos onde aparecem as afirmações
―comecei estudar cedo...‖ ou ―logo no começo...‖ ficava implícito um sentimento de perda,
onde o tempo não dedicado à prática educacional formal teria contribuído para sua condição
de detento e até mesmo para a impossibilidade de ter uma profissão, um lugar no mundo
social.

Haa, eu comecei a estudar, eu fiz o primeiro ano, aos 10 anos de idade, 8 ano
de idade e não dei iniciativa né, aos estudos, na 4ª série eu já parei já não
quis mais nada com o estudo, num me profissionalizei em nada, mas eu tinha
profissão né, eu tinha profissão, minha mãe é profissional, trabalha com
salgado, ela sabe fazer todo tipo de salgado e eu aprendi também isso aí dela,
e foi o que veio me incentivar dentro da cadeia trabalhar como eu trabalhei
aqui no setor da padaria, trabalhei no setor da cozinha como cozinheiro,
trabalhei na cozinha industrial né, que é a cozinha maior daqui do presídio e
estudava também e também fiz o curso de pintor, tudo aqui no presídio,
graças a Deus (Cipoém, 43 anos).

As perdas pessoais e a falta de instrução oficial são relatadas, sentidas e somadas a
outros direitos neutralizados tanto antes da chegada à prisão, quanto depois, pela convivência
com as regras rígidas da prisão e a permanente inexistência de direitos. Destaca Goffman
(2007) que a perda da identidade no processo de admissão ao presídio estabelece um corte
emocional marcante.

O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se
tornou possível por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo
doméstico, ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais
disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais antigas
instituições totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações,
humilhações e profanações do eu (GOFFMAN, 2007, p.25).
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Além de perdas das mais diversas ordens na chegada e na permanência no presídio, o
comprometimento da identidade do ‗aprendente‖ pode significar um atraso pessoal, familiar e
social irreparável. Assim, o conceito de ―morte civil‖ é desenvolvido por este autor:

Embora alguns dos papéis possam ser reestabelecidos pelo internado, se e
quando ele voltar para o mundo, é claro que outras perdas são irrecuperáveis
e podem ser dolorosamente sentidas como tais. Pode não ser possível
recuperar, em fase posterior do ciclo vital, o tempo não empregado no
progresso educacional ou profissional, no namoro, na criação dos filhos
(GOFFMAN, ibid.)

Começar a estudar antes da experiência do encarceramento, continuar os estudos
dentro do ambiente prisional, mesmo com anos de interrupção, ou simplesmente ter o
primeiro contato com o aprendizado formal dentro da prisão foram situações encontradas nas
falas dos internos, demonstrando o quanto a prática social da educação de jovens e adultos é
carregada de especificidade, dentre essas o

caráter acolhedor que essa modalidade traz

consigo, abraçando histórias que se entrecruzam em vários estágios da vida dos detentos.

Eu tinha uns 15 anos mais ou menos, não conseguir concluir por causa que
eu comecei a trabalhar pra ajudar minha família, aí no caso a gente para um
tempo aí desse tempo pra cá eu não estudei mais não, aí fui ser o quartel, no
exército, aí quando eu saí eu já vi começar de novo aqui dentro do presídio,
me interessei de novo pra terminar, concluir (Raiz doce, 47 anos).

No percurso dos encontros com os internos, estes deixam claro o quanto sentem pela
falta de participação e ou continuidade em processos formais de educação que, segundo essa
percepção, tem se constituído como fundamental no tocante à inexistência de oportunidades
para exercer funções sociais e profissionais exigidas pela sociedade.
Ao chegar ao presídio a atividade educativa formal ainda passa por algumas fases até a
sua efetivação. A seleção é dupla, pois ainda é feita uma espécie de ―triagem‖ nos que estão
aptos a participar do processo. Quando se trata de projetos formais, da natureza do
Projovem12, por exemplo, algumas exigências como a documentação pessoal pode,
contraditoriamente – pois a identidade e o domínio sobre esta faz parte do processo educativo12

O PROJOVEM, Programa Nacional de inclusão de jovens é instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de
2005, sendo regulamentado pelo Decreto nº 5.557 de 05 de outubro de 2005. O PROJOVEM em unidades
prisionais (PJUP) se constitui como resultado de termo de cooperação oficializado no ano de 2008, entre a
Secretaria Nacional da Juventude e o Departamento Penitenciário nacional (DEPEN), no âmbito das ações do
Programa Nacional de Justiça com Cidadania (PRONASCI).
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implicar em impedimento pelo fato de uma parcela da população prisional ter seus
documentos perdidos ou extraviados. Feito esse ajuste, a observação de quem se encontra
trabalhando nas tarefas internas do presídio conta como ponto positivo para o direito de
estudar.
Quando perguntamos aos que estão envolvidos com os processos educativos ―por que
outros também não se envolvem‖ a palavra ―oportunidade‖ aparece como a base estruturante
das respostas e um aspecto é bastante destacado: a situação de quem se encontra nos
pavilhões13 e as inúmeras razões que impedem o acesso desses à prática educacional.

Porque a oportunidade não aparece pra ele né, não dá uma oportunidade pros
pavilhão lá dentro, tem muito que querem sair de lá do sofrimento, e num
tem oportunidade como a direção gostaria de ter, porque tem medo, tem
muita facção esse negócio que tá gerando aí dentro e num dá oportunidade.
Abasta ter um projeto daquele que, como o projovem e outro demais aí se
num seja, que possa, alguns, sem ser escolhido, alguns que querem né, que
tem e muito e dá uma oportunidade pros cara que tão lá né. Gostaria de ter
também oportunidade como eu, mas não alcançou, no tempo né. (Alcaçuzdo-brasil, 30 anos)

No Quadro 4 sistematizamos as especificidades das respostas ao questionamento
proposto e o que constatamos é um conjunto de justificativas inaceitáveis do ponto de vista
dos direitos, e, por isso, não pode ser utilizado como impeditivo para o exercício de um
direito previsto em lei. A violação dos direitos humanos, com a consequente vulgarização de
seus objetivos, o frágil acesso ao judiciário enfrentado pela maioria dos internos do sistema, a
superlotação e as práticas de tortura, fazem parte do roteiro histórico do sistema penitenciário
brasileiro. Neste sentido, o aumento da criminalidade e o apelo sensacionalista de setores da
mídia, potencializa um pensamento pautado no endurecimento das penas como solução para a
crise permanente do nosso sistema prisional. Desse modo, o discurso que embasa a oferta de
educação dentro da prisão, mesmo se constituindo em um direito a sua efetivação, torna-se
uma tarefa para além de questões legais revestindo-se de uma luta política militante em defesa
do óbvio.

13

Como instalação física dentro da estrutura do presídio, os pavilhões – compostos por várias celas – cumprem a
função de caracterizar os internos pelo delito ou pelo grau de periculosidade, e esses aspectos também
repercutem no exercício ou não de alguns direitos, dentre eles o de estudar, pois o caráter da segurança
caracterizado pela separação dos internos nos pavilhões, e que ―inibem‖ o contato entre ―facções‖, fica
fragilizado.
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Quadro 4 – A não participação por falta de oportunidade
 Quem mora no pavilhão não tem acesso;
 Não dão oportunidade pros que estão no pavilhão;
 Não vai ter nenhuma oportunidade assim no pavilhão;
 Muitos não tiveram oportunidade pra nada não;
 O sistema não proporciona isso;
 Como está essa calamidade no sistema, não tem como estudarem. Quem trabalha tem
oportunidade;
 Alguns têm vontade de participar, mas algumas vezes não têm a confiança do sistema
 Muitos não têm oportunidade;
 Tem muita facção lá dentro do pavilhão e não dá oportunidade;
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Realidade bem enfatizada pelo discurso crítico de Rigoliz, o único dos entrevistados
que tinha curso superior, pois formado em Publicidade e Propaganda e vinha de uma família
onde os três filhos, incluindo ele, possuíam diploma de nível superior.

É, vou ser... curto e grosso: o próprio sistema não, não, em si não, não, não
proporciona isso, o sistema em si é falido é, isso não é culpa nem dos
gestores, nem dos funcionários, é culpa do próprio sistema, o próprio sistema
não dá é, vamos supor, a segurança pra aquelas pessoas, os próprios
professores estão aqui, estarem aqui né? É por isso que hoje, a gente não tem
a perspectiva nenhuma de ter de volta o Projovem, de ter de volta outros
projetos porque o próprio sistema, na minha opinião é falido. E são poucos
né? São poucos aqueles que tem oportunidade. Era pra se ter, estender mais
né? mas em si o próprio sistema, em si ele, infelizmente né? Chegou num
momento que, na minha opinião, tá falido, um caos! (Regoliz, 40 anos).

Pode-se perceber o quanto o Pavilhão funciona como um mundo à parte dentro da
estrutura física e organizacional do presídio, onde sua composição marcada por várias celas,
além de representar uma espécie de segregação dentro de um ambiente já fechado, cumpre a
função de caracterizar os internos pelo delito ou pelo grau de periculosidade. Esses aspectos
também repercutem no exercício ou não de alguns direitos, conforme já explicitado em notas
de rodapé, dentre eles o de estudar, pois o caráter da segurança, caracterizado pela separação
dos internos nos pavilhões, e que ―inibem‖ o contato entre ―facções‖, fica fragilizado.
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O quadro 5 exibe as restrições impostas à participação nos processos educativos, em
consequência direta da realidade do Pavilhão.
Quadro 5 – A não participação devido às restrições impostas pelo Pavilhão
 O Estado perdeu o controle, não tem como tirar ninguém do pavilhão pra estudar;
 Tem muitos no pavilhão que queriam, mas tem muitos processos, aí não chega ao ensino;
 Os que estão no pavilhão, no momento, não têm como chegar pra eles educação;
 No pavilhão não aceita quem trabalhou ou trabalha no sistema: é como se a gente fosse
dedurar;
 Eles que estão no pavilhão são fechados, eles não têm acesso;
 Alguns, se saírem lá de dentro já não são mais bem vistos e também não têm a confiança do
sistema.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Uma última categoria de justificativas para a não participação refere-se à própria
natureza do sistema prisional.
Quadro 6 – A não participação devida à natureza do sistema prisional
 A rotatividade do sistema;
 Depende do sistema;
 O sistema em si é falido, está um caos;
 A calamidade está grande, aí fica complicada essa situação;
 Nós não seríamos mais aceitos no pavilhão;
 Nós estamos no setor de trabalhadores e eles não querem se misturar;
 O Estado está praticamente falido, não tem condições de botar professor aqui;
 Não tem confiança do sistema por ser bandido. Não tem um voto de confiança do sistema.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

A demanda por políticas públicas de inclusão social para uma extensa parcela da nossa
sociedade em situação de vulnerabilidade se avoluma e o desafio histórico é emplacar ações
institucionais nas quais, de fato, esses sujeitos assumam a titularidade dos seus direitos. As
falas fornecidas pelos internos dão conta de uma realidade prisional fundamentada na certeza
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do quanto o poder instituído dentro dos pavilhões repercute na capacidade do poder oficial em
se afirmar.

É primeiro que não tem acesso; quem mora em pavilhão não tem acesso, e
quem mora em pavilhão é 95% de quem tem acesso é quem trabalha, os que
trabalham, os poucos que vão [...] a rotatividade do sistema, um tá aqui,
outra tá assim, vai pro pavilhão, termina poucos alunos começam num
ensino num ano, no primeiro ano pra terminar e receber o diploma, acontece
isso, fica difícil por que? Porque o Estado perdeu o controle, não tem como
tirar ninguém do pavilhão pra estudar porque se sair do pavilhão, os próprios
presos não deixam mais ele voltar, e ele não vai voltar, se acontecer alguma
coisa no pavilhão foi ele que, foi ele que... e acontecendo mortes no
pavilhão...que ninguém é culpado (Periandra Dulcis, 45 anos).

O poder do Estado e da gestão dos sistemas é recortado e limitado quando da
imposição de certas regras advindas da realidade contraditória do cárcere. O porquê de muitos
internos não participarem dos processos formativos oferecidos no presídio, segundo os
próprios, reside em questões de segurança, falta de oportunidade, falta de profissionais, o
medo do poder instituído nos pavilhões. No entanto, é fato que também está vinculado à
questões da própria lógica do sistema, do papel do Estado, que, como diz Periandra Dulcis,
―perdeu o controle, não tem como tirar ninguém do pavilhão‖. A citação de Câmara (2001)
ilustra bem o confronto de poder entre o Estado e o Pavilhão na aplicação das normas.

As normas definidas para a vida em sociedade, diversos momentos e
circunstâncias, estão tão arraigadas nas pessoas que os chamados desvios de
comportamento merecem sanções até por quem os pratica. A comunidade de
prisioneiros estabelece padrões de comportamento, de cuidados pessoais, de
liderança, de cumplicidade que, se modificados implica severas punições. A
limpeza das celas, o uso do sanitário, a delação, a classificação dos delitos, o
nome dos advogados de defesa, tudo isso se torna, na prisão, passível de
hierarquização dos próprios encarcerados (CÂMARA, 2001, p.169).

Como se pode depreender desta citação, a prisão reproduz, enquanto microcosmo
social, as estruturas e relações do macrocosmo social, analogia que se apoia na teoria dos
campos sociais de Bourdieu (2004).14

14

Um campo social é um sistema de relações objetivas entre posições adquiridas e um espaço onde se
desenvolvem diferentes formas de disputa pela apropriação dos capitais em jogo no mesmo. Segundo Bourdieu
(2004), os campos são parte integrante do mundo social e se diferenciam entre si porque seu funcionamento
submete-se a leis mais ou menos específicas. Isto é, enquanto integrantes do macrocosmo social, esses universos
estão submetidos à mesma ―gravitação universal‖ desse, mas se reproduzem de uma maneira particular.
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Experimentar ou continuar uma relação de aprendizagem formal pode comportar,
como já vimos, diversos sentidos para quem se encontra interno no sistema prisional. Desde o
desejo de adquirir conhecimento escolarizado e certificação formal, a utilização do tempo
―disponível‖ do cárcere ao destaque quanto às expectativas para o retorno ao convívio
extramuros.

Primeiro lugar pra poder adquirir conhecimento. Segundo, é uma opção de
você até remir a pena né, e com estudo você não só consegue a remissão de
pena como conhecimento que é algo importante, que você num compra né,
que você conquista. E eu perdi muito tempo da minha vida na rua, não no
mundo do crime, né, mas sim no esporte e num liguei muito pros estudo. Foi
preciso ter um embalo na minha vida pra poder ―dar o parto‖ e querer voltar
pra sociedade né, e o Projovem me deu essa oportunidade pra adquirir novos
conhecimento, renovar o que eu tinha aprendido mas tinha perdido com o
tempo (Alcaçuz-da-terra, 27 anos).

As falas que posicionam as atividades educativas como essenciais para um reencontro
com o conhecimento são as mesmas massivamente instruídas para a percepção da punição
como uma resposta natural, o que, em termos culturais, é incorporar os sentidos hegemônicos,
como bem ressalta Foucault quando no seu livro Vigiar e Punir, trata da ―mitigação das
penas:

A punição ideal será transparente ao crime que sanciona; assim, para quem a
contempla, ela será infalivelmente o sinal do crime que castiga; e para quem
sonha com o crime, a simples ideia do delito despertará o sinal punitivo.
Vantagem para a estabilidade da ligação, vantagem para o cálculo das
proporções entre crime e castigo e para leitura quantitativa dos interesses;
pois tomando a forma de uma consequência natural, a punição não aparece
como o efeito arbitrário de um poder humano (FOUCAULT, 1997, p.88).

Como se vê, o senso comum não percebe a força do arbitrário cultural (poder
simbólico como diria Bourdieu) daqueles que detêm o poder de impor as regras básicas de
condução do mundo social. Em decorrência, resta ao ―dominado‖, ao ler o mundo com os
esquemas explicativos desse arbitrário cultural, jogar a culpa em si mesmo: ―eu perdi muito
tempo da minha vida na rua [...]. Foi preciso ter um embalo na minha vida pra poder ‗dar o
parto‘ e querer voltar pra sociedade né?‖.
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Nos Quadros seguintes, segue-se a distribuição das respostas explicitadas pelos
internos quando do questionamento acerca das ―motivações para continuarem os estudos
dentro da prisão‖.
Quadro 7 – Desejo de adquirir conhecimentos

 É a vontade de aprender, a sede de conhecimento;

 Para adquirir conhecimentos;
 A pessoa vê esse tempo todinho e não sei nada de estudo;
 Pra me distrair, conhecer amizades, crescer um pouco;
 Estou me dedicando pra ver se desenvolvo alguma coisa;
 Pra me regenerar, buscar voto de confiança das autoridades, oportunidade de trabalhar

também;
 Conhecer mais as coisas, por exemplo, como ler livros, livros históricos.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Quadro 8 – Melhor utilizar o tempo na prisão

 Aqui temos bastante tempo de usar o tempo a nosso favor;
 Você olha pra frente e vê quanto tempo perdeu pra trás;
 Porque esse mundo um dia vai acabar e é cadeia ou cemitério;

 Renovar o que eu tinha aprendido e perdido com o tempo;
 A gente se ocupa no trabalho, a gente se ocupa no estudo, numa profissão;
 É muito bom a gente ―está‖ direto na sala de aula, tirar um tempinho pra gente;
 A gente fica procurando uma coisa pra fazer e não sabe, aí eu digo: vou estudar.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Saber utilizar o tempo na prisão é uma estratégia de sobrevivência, e, por vezes, um
reencontro consigo mesmo, explicitado pela busca em recuperar um saudoso tempo perdido.
Também encontramos uma ―apocalíptica‖ justificativa para não se perder tempo: ―porque esse
mundo um dia vai acabar e é cadeia ou cemitério‖. Vale ressaltar o que diz Cipoém:
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Isso é muito importante a senhora ter feito essa pergunta, porque realmente é
como eu disse pra senhora, eu venho dizendo, a gente ―temos que querer‖,
então pra mim o quanto mais eu procurar o melhor, pra mim é melhor ainda
né, porque eu vou sair daqui uma pessoa com outra mente, com outra
cabeça, aqui a gente se ocupa né, a gente se ocupa no trabalho, a gente se
ocupa no estudo, numa profissão de eletricista, que já veio aqui eletricista,
pedreiro, é, é encanador né, pintor, que inclusive eu fiz um, conclui a de
pintor que foi aqui, eu recebi o meu diploma né, de profissional qualificado.
Então hoje eu sei chegar numa casa, eu sei pintar, sei como começar e sei
como terminar, sei quantos litros e galões de tinta eu vou usar né, eu vou
determinar pra aquilo ali, então pra mim é uma gratificação ótima de... eu me
sinto feliz né, a cada dia de, concretizar um, um, como é que a gente dá o
nome? Uma profissão dessa. Então pra mim é bom e eu creio que alguns que
tem aqui também, é muito bom (Cipoém, 43 anos).

Constata-se a coerência entre o sentido atribuído à educação, as atitudes verbalizadas e
descritas como estratégias em curso no cotidiano prisional e o planejamento do futuro fora da
prisão.

Quadro 9 – Prever o futuro fora da prisão

 Quando sair quero aproveitar o máximo essa estadia que tive aqui. Diploma é
remição15, é horizonte se abrindo;
 É preciso ter um embalo na vida e querer voltar pra sociedade;
 É a pessoa chegar e querer vencer na vida, uma melhora de vida;
 Daqui pra frente eu quero terminar, aí estou com a vida melhor pra mim;
 Eu vou sair daqui uma outra pessoa, com outra mente, outra cabeça, um profissional
qualificado.

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Conteúdos que podem também ser ilustrados pelo depoimento de Alcaçuz-do-cerrado:

É a pessoa olhar pra frente e ver quanto tempo a pessoa perdeu pra trás né, a
pessoa vê: eita ―mermo‖, esse tempo todinho, perdi esse tempo todinho e
num fiz nada e num sei nada, nada de estudo e uma oportunidade a pessoa
chegar e querer vencer na vida né, também, como é que se diz é, um, como é
que se diz, um incentivo também são outras pessoas de fora né, os
15

A remição de pena pelo estudo é um dispositivo legal que interfere no tempo de pena do condenado que a
cumpre em regime fechado ou semiaberto, podendo este remir um dia de pena a cada 12 horas de frequência
escolar em atividade do ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior ou ainda de requalificação
profissional.
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professores também foram umas pessoas que sempre incentivou, num deixou
―nóis‖ a se abater, e ―fumo‖ estudando e eu acho que até , mas até hoje
―nóis‖ num recebemos o certificado deles, do Projovem. Mas é bom, a
pessoa aprender e querer vencer na vida é isso, um melhor de vida, uma
melhora né (Alcaçuz-do-cerrado, 26 anos).

A passagem pela experiência do aprisionamento acarreta inúmeras consequências
negativas no aspecto pessoal do ponto de vista da autonomia do sujeito em executar tarefas
básicas, mas negadas em concordância com as relações estabelecidas nas prisões. Segundo
Goffman (2007):
Provavelmente alguém que nunca tenha estado numa situação semelhante de
desemparo pode compreender a humilhação de quem tem competência física
para fazer alguma coisa, mas não autoridade para isso, precisa pedir
repetidamente coisas muito secundárias [...] (p.44).

Nessas condições, alimentar a crença e a expectativa de que o retorno ao convívio
social extramuros possa ser composto por oportunidades é uma estratégia de sobrevivência e
preservação da própria identidade.

[...] dentro do sistema em si, cada um se sente muito, muito contraído, muito
perseguido, na... é, por si próprio, pelos seus erros né, aquele estigma que
tem dentro dele mesmo, então quando se tem uma oportunidade de estudo
que fale estudar e é muito bom, totalmente diferente daquilo que se é na
sociedade, na minha opinião (Regoliz, 40 anos).

Os conteúdos analisados remetem-nos a uma reflexão sobre essas expectativas
manifestas no tocante ao retorno à vida social e a discussão extramuros quando se trata de
políticas voltadas para essas populações, pois, com respeito a isso ou a buscar alternativas
para a crise permanente do sistema prisional brasileiro, uma das primeiras observações feitas
pelas diferentes vozes extramuros é a urgência em retirar do convívio social os indivíduos
praticantes de atos que atentem ao nosso ordenamento jurídico. Essa ação de reclusão e
―limpeza‖ do ambiente social aparece dissociada do que vem depois da reclusão ou do que
acontece durante a mesma. De forma predominante, os discursos ficam restritos a exigir um
―asseio‖ do espaço ―público‖ e a preservação do mesmo para os que se acham dentro dos
limites das regras da convivência social.
A participação da sociedade de forma organizada numa política de integração ou de
reintegração do preso à sociedade, ainda não se constitui uma realidade. Apenas ações
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pontuais de grupos religiosos ou filantrópicos são uma constante dentro dos presídios. Sobre
essa questão Câmara (1999), opina:

―Não dê o peixe, ensine a pescar.‖ Aforismos como esses são usados, muitas
vezes, para que as pessoas se sintam isentas de providências, que tomariam
tempo e implicariam gastos. É preciso aconselhar: os conselhos não custam
nada e supõem uma relação de igualdade, pois, embora haja evidências do
querer influenciar, há também a perfeita liberdade de recebê-los ou não (p.
145).

Na ausência desse debate, o medo se instaura potencializado pela propaganda
sistemática e sensacionalista da mídia sobre a violência prisional e o aumento da
criminalidade, comprometendo a aproximação de grupos com trabalhos voluntários que
poderiam ser desenvolvidos dentro dos presídios – é claro que esses não devem substituir o
papel do Estado nessa área. A possibilidade de cumprir a medida de privação de liberdade e
construir a vida seguindo outros caminhos se torna mais longe de ser alcançada, pois, além de
não conseguir trabalho, tanto pelo fato de ser ex-presidiário, como de não possuir no mínimo
o ensino fundamental, o estigma já o condena de antemão. Como consequência, o aumento da
criminalidade e os índices de reincidências passam a falar por si.
Antes de encerrarmos este capítulo, analisemos uma última categoria relativa aos
conteúdos coletados.

5.2 A RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NO CONTEXTO PRISIONAL

No percurso da pesquisa e no acolhimento às falas dos internos sobre o contato com a
aprendizagem formal e a consequente relação com os docentes, ficou clara a insuficiência que
é a pura e simples caracterização da instituição prisional como acolhedora de inúmeros
sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. Encontramos, para além disso, um imenso acúmulo
teórico e prático dessa parcela crescente de jovem aprisionada, carregada pela singularidade
do meio prisional, com uma surpreendente pluralidade de culturas e saberes, sedenta por
condições de ampliação de aprendizagens, além de detentora de um potencial também
formativo de suas experiências.
As contradições do ambiente prisional têm um peso relevante para o exercício de
propostas de educação que possam contribuir com a formação de sujeitos com consciência
crítica e participativa. No entanto, esse caráter também favorece a percepção de se constituir
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como mais um espaço de expressão do conhecimento, dentro de suas especificidades. O fato é
que o sentido atribuído à educação de jovens e adultos, mesmo os privados de liberdade,
precisa ultrapassar a visão compensatória e uma função supletiva de alfabetização, avançando
para uma articulação entre a alfabetização, a educação básica e profissionalizante.
É consenso entre estudiosos e pesquisadores dessa modalidade, o quanto esses sujeitos
já sentiram o peso da exclusão. Então, o seu retorno com uma proposta educacional que siga a
lógica tradicional do chamado ―ensino regular‖ poderá contar como ponto negativo à sua
permanência no contexto escolar. O fato é que dentro do ambiente prisional as tensões são
potencializadas pela própria arquitetura física, isolada, vigilante e punitiva e isso tem tudo
para repercutir negativamente na relação com os professores. Acrescente-se a convivência
diária entre os diversos sujeitos, sejam os agentes prisionais, corpo dirigente, professores e
internos que, mesmo com interesses diferentes, se veem absorvidos por interesses comuns.
No nosso caso, a análise do conteúdo das respostas referentes ao tema desta seção
revelou-nos a existência de avaliações bastante positivas dessa relação. A manifestação de
uma atitude de respeito aos profissionais da educação vai de encontro às práticas muitas vezes
abusivas e agressivas, por parte dos alunos do ensino extramuros, com relação a seus
professores. O surpreendente é constatar que a implicação jurídica do estudo na prisão com a
remissão da pena está sim presente nas falas, mas não é a justificativa principal para o desejo
de continuar a estudar, como pudemos perceber ao longo das nossas análises. Mas, enfim,
como é vista a relação professor/aluno no presídio pesquisado?

Nota mil, nota mil. Os professores sempre querendo ajudar, sempre
incentivando, dando apoio, muitos professores fazendo de tudo para ―nóis‖
vencer também, e sempre eles incentivando, dizendo a ―nóis‖ que é assim
mesmo, mas é ruim assim por umas certas partes, e elas ―oi‖ não, continue,
batalhe, estude, porque sem estudo vocês num vão ser nada não rapaz, vocês
tão tudo preso, então levante a cabeça num é porque tá preso que a pessoa
num vai estudar? A pessoa tem que batalhar mais ainda que é poder vencer.
Muitas palavras de incentivo eles deram lá e são professores de mil e
quinhentos grau (risos), é uma palavra nossa aqui, mil e quinhentos grau é,
são bons professores (Alcaçuz-do-cerrado, 26 anos).
Tranquilo, respeito, elas trata ―nóis‖ bem, nós da mesma forma ―nóis‖
também. São todas legais e querem com o intuito de ajudar né só. Pelo
menos é um alívio né, nós estamos aqui dentro pra ver se consegue...lá fora
né, eu sei que é complicado até somos rejeitados, nós vamos sair daqui,
tentar uma vida melhor (Raiz doce, 47 anos).
Sempre foram ótimas, muito boas porque os professores, na realidade por
exemplo do Projovem que eu tive né, o, a felicidade de participar, além de
ser professores eles trabalhavam como se fossem um psicólogo, dando
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conselhos, né, é, saindo da matéria, explicando o que poderia ser o dia de
amanhã, nos mostrando que esse caminho é errado que a gente sabe, mas
uma outra pessoa de fora também nos dando essa oportunidade, nos dando
essa força, fica bem melhor de se escutar né (Regoliz, 40 anos).

Todas as respostas, sejam mais prolixas ou lacônicas expressam um respeito e até
afetividade em relação ao professor. Do ponto de vista metodológico, pelo menos uma
ressalva ou alerta precisa ser feito. A entrevistadora era uma docente e, portanto, essa
condição não poderia deixar de influenciar, involuntariamente, a interação estabelecida.

É o pesquisador que inicia o jogo e estabelece a regra do jogo, é ele quem,
geralmente, atribui à entrevista, de maneira unilateral e sem negociação
prévia, os objetivos e hábitos, às vezes mal determinados, ao menos para o
pesquisado. Esta dissimetria é redobrada por uma dissimetria social todas as
vezes que o pesquisador ocupa uma posição superior ao pesquisado na
hierarquia das diferentes espécies de capital, especialmente o capital cultural
(BOURDIEU, 2001, p. 695).

Por esta razão e seguindo as orientações deste autor, esforçamo-nos para dominar esse
efeito sem pretensão de anulá-lo. Mais precisamente, como diz Bourdieu, para reduzir ao
máximo a violência simbólica produzida por minha condição. Em todo caso, não podemos
mensurar o quanto as respostas podem ter sofrido as consequências dessa violência.
Constatamos, ao final, elementos de conteúdo que se referem ao estabelecimento de
uma relação de respeito mútuo, daí a cortesia no tratamento entre os dois polos da relação; de
apoio aos detentos, por vezes, à semelhança de apoio psicológico:

[...] ela foi uma ótima professora, não tenho o que dizer dela, uma excelente
professora, me ―ensinei‖, aprendi muito com ela graças a Deus, né, e assim
ela sempre foi uma pessoa respeitosa né, falava bem é, conversava bem, se
tinha algum problema ela chegava, perguntava o que era que tava
acontecendo, porque muitas vezes a gente tem alguns probleminhas com a
visita né, com a nossa mãe, com esposa, com filho e a gente fica um pouco
né, naquela ansiedade naqueles problemas. E muitas vezes a gente fala até
com as professoras né sobre isso e ela também né parece até pra gente são
umas psicóloga que muitas vezes é nos enche de palavras que pode confortar
e amenizar né, porque resolver mesmo só Jesus... (Cipoém, 43).

Outras vezes essas relações vão além da troca pedagógica e outras trocas se instalam,
como relação de confiança mútua, de interesses religiosos.
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Relação com o professor foi, maravilhoso né, realmente a, posso falar o
nome da professora né? Foi a professora [...], é uma, conhecimento muito
bom com ela, aprendi muitas coisa um, área de confiança, que ela dava
confiança à ―nóis‖ né, inclusive cheguei a ficar com a chave do colégio, eu
chegava pelo colégio ali, limpava, varria, tirava poeira, limpava os livros, as
prateleiras dos livros lá e ficava com a chave, eu achei maravilhoso, legal
mesmo né (Glicirriza, 41).
Os professores? Ótima, ótima, tem uma professora aqui que a gente se dá
muito bem, é tanto que o nome dela é [...] a gente se dá muito bem, ela é
católica ela traz as coisas pra mim, ela trouxe até um santinho pra mim, ela
traz umas imagenzinhas pra mim entendeu? A gente se dá muito bem eu e
ela, tanto eu e ela quanto ela com todo mundo, todo mundo adora ela (Salsaamericana, 42).

A esse respeito, Ottoboni (1984), com base na literatura sobre este assunto, destaca:

[...] somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe oferece uma
amizade sincera, destas que não exigem compensações ou retorno, é que se
inicia o processo de desalojamento das coisas más armazenadas em seu
interior e a verdade começa a assumir o seu lugar, restaurando,
paulatinamente, a autoconfiança, revitalizando os seus próprios valores. Isso
se chama libertação interior (OTTOBONI, 1984, p.93).

Parece-nos não haver dúvidas, não obstante a ressalva metodológica feita acima, que a
presença do professor no presídio, dada a visão geral que se tem sobre a EJA, principalmente
na modalidade em foco, e as condições carcerárias do país e do Rio Grande do Norte,
representa algo muito positivo para a população investigada, o que pode também ser
corroborado por outros conteúdos antes analisados. Ratificando o que diz Ottoboni, o
professor no contexto das prisões tem sido, ao que tudo parece, um agente reafirmador das
identidades individuais desafirmadas, agredidas e até massacradas, pois, como diz Goffman
(2007, p. 44), só quem viveu numa situação de desamparo pode compreender a humilhação
de, ―mesmo tendo competência física para fazer alguma coisa, mas não autoridade para isso,
precisa pedir repetidamente coisas muito secundárias‖ ou como diz Regoliz: ―dentro do
sistema em si, cada um se sente muito, muito contraído muito perseguido [...] por si próprio,
pelos erros [...] aquele estigma que tem dentro dele mesmo...‖. Ainda nesta direção, como
vimos, a educação constitui-se numa esperança possível de reconstrução e reafirmação de si e
o mediador dessa possibilidade é o professor, daí ser compreensível a sua supervalorização
nesse contexto.
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Para concluir, é bom enfatizar que, em termos históricos, é recente a aceitação de que
o cumprimento de pena nas prisões pode assumir um caráter mais humano e que o exercício
de alguns direitos, como o de estudar, pode ser assumido como uma bandeira de luta também
pelos órgãos públicos ligados à educação, pois, para além da aparência que os muros das
prisões impõem, é fundamental compreender a essência intramuros, com toda sua
especificidade, pluralidade de sujeitos e mescla de interesses e poderes.
De acordo com as expectativas depositadas no processo educativo intramuros, a
atividade escolar pode chegar ao imaginário dos internos relacionada com o seu preparo para
o retorno ao convívio social. Assim, encontramos pontos que se entrelaçam na essência dessas
instituições, pois enquanto a escola se apresenta como espaço de formação ética, indicando o
respeito aos preceitos humanos da plena cidadania individual e coletiva, o presídio, para além
do seu papel punitivo, pode se transformar em ambiente que pode contribuir para a formação
do homem no seu retorno ao convívio social. É fato que as duas instituições apresentam falhas
históricas no cumprimento dessas metas, que poderiam ser consideradas como mínimas.
Todavia, a dinâmica democratizante em curso na sociedade brasileira contemporânea somente
tende a aumentar a implicação dessas instituições na construção de um futuro para essas
populações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A raiz do alcaçuz, planta que empresta seu nome à maior penitenciária do Estado do
Rio Grande do Norte, campo desta pesquisa, tem no seu significado, sentidos que ultrapassam
a conotação biológica e servem de analogias surpreendentes. Adocicado como a raiz do
alcaçuz, o conhecimento também cresce e se ramifica, acumula nutrientes e explode em
beleza externa, íntima. Não é tão simples perceber as infinitas consequências provocadas pelo
seu desenvolvimento. Assim como nos sistemas radiculares, onde uma sequência de
acontecimentos favorecem o surgimento e a firmeza das raízes, o processo do conhecimento
precisa encontrar acolhida, calor e pertencimento.
A experiência como professora formadora, tanto na instituição que abriga adolescentes
em conflito com a lei, quanto no papel de formadora dos professores que atuam nos presídios
para jovens, adultos e idosos, proporcionou-nos uma maior abertura de horizontes, ao mesmo
tempo em que nos imprimiu inquietações, porquanto a oferta e a ideia de processos
educacionais dentro dessas instituições são infinitamente pequenas e insuficientes para
absorver o nível da especificidade de sujeitos que, diferente de outros públicos, compartilham
diariamente a mesma estrutura física de convivência, e isso diz muito de suas especificidades.
Em virtude dessa proximidade profissional com a temática da educação de jovens e
adultos dentro do ambiente de privação de liberdade, quando exercíamos o papel de
formadora dos professores que atuavam no Programa Projovem Urbano/Prisional foi possível
construirmos uma básica intimidade com as formas de linguagens e sistemas de
conhecimentos práticos, além dos mecanismos de sobrevivência próprios da cultura prisional.
Assim, sedimentamos nossa caminhada acadêmica, buscando descobrir a existência de
representações sociais de jovens e adultos sobre o objeto simbólico educação, os quais se
encontram reclusos na unidade prisional de Alcaçuz, em Nísia Floresta/RN. Para tanto,
fizemos uso da Teoria das Representações Sociais como base teórica desta investigação.
Precisamos entender que a presença do jovem e do adulto em processos de
escolarização está para além da transmissão de conteúdos e do desempenho do papel
tradicional de aluno. Na verdade, quem chega à educação de jovens e adultos são sujeitos e
não alunos. Para Carrano (2007):

A escola espera alunos e o que chega são sujeitos com múltiplas trajetórias e
experiências de vivência do mundo. São jovens que, em sua maioria, estão
aprisionados no espaço e no tempo – presos em seus bairros e incapacitados
para produzirem projetos de futuro. Sujeitos que, por diferentes razões, têm
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pouca experiência de circulação pela cidade e se beneficiam pouco ou quase
nada das poucas atividades e redes culturais públicas ofertadas em espaços
centrais e mercantilizados das cidades. Jovens que vivem em bairros
violentados, onde a violência é a chave organizadora da experiência pública
e da resolução de conflitos (p. 65).

Nesse sentido, é imprescindível compreender o campo de lutas e conquistas históricas
no qual os atores da educação de jovens e adultos se inserem buscando o reconhecimento
dessa modalidade como direito, observadas as especificidades do seu público.
No percurso desse estudo, já no primeiro capítulo, lançamos mão de uma parte do
referencial teórico utilizado para nossa fundamentação e caracterizamos a educação de jovens
e adultos nos aspectos históricos e políticos, referendando a importância do ordenamento
jurídico para sua afirmação enquanto política pública, o que contempla inclusive a
especificidade da Educação de Jovens e Adultos em contexto prisional. Para esse intento,
pesquisamos e citamos leis Federais, além de eventos nacionais e internacionais que
discutiram e reafirmaram, em documentos produzidos e assinados pelos países participantes, a
importância acadêmica e social da Educação de Jovens e Adultos.
No segundo capítulo, ainda como resultado de pesquisa na literatura acadêmica e em
documentos oficiais, fizemos uma abordagem pontual, com um breve relato, mas bem
fundamentado do ponto de vista histórico, sobre a educação de jovens e adultos, como
também enfatizando a importância de sua consolidação como modalidade de ensino.
O terceiro capítulo foi construído com o objetivo de favorecer a compreensão de nossa
problemática. Nele foi possível uma aproximação com os detalhes que caracterizaram as
opções teóricas e metodológicas que guiaram a pesquisa. Fizemos uma incursão no campo de
observação e deixamos explícitos alguns dados que, além de caracterizar a população
investigada, também informa, do ponto de vista quantitativo, a realidade da unidade prisional
escolhida como campo.
Enfim, tal qual o sabor adocicado do xarope produzido através da raiz e rizomas do
alcaçuz, que também produz adrenalina, o quarto capítulo foi ousado na apresentação dos
resultados do envolvimento entre os suportes teóricos, o método de apreensão e a análise de
conteúdo.
No quinto capítulo tratamos dos desafios da educação de jovens e adultos no ambiente
prisional, atentos à trajetória excludente dos sujeitos privados de liberdade com relação aos
processos formativos.
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Na introdução desta produção acadêmica, relatamos o que nos motivou a escolher a
Penitenciária Estadual de Alcaçuz como campo empírico, e por outro lado, o quanto a
situação de calamidade do sistema viria a interferir no percurso da pesquisa. O fato é que,
dada a natureza peculiar da prisão, todos os eventos vivenciados por esta, precisam estar nas
lentes do pesquisador, não como uma perda de rumo ou de expectativas frustradas, mas, nesse
caso, como uma oportunidade de compreender a realidade do encarceramento através de uma
das suas mais íntimas características que é a superlotação. Fazendo um relato sobre a política
de ―ação afirmativa carcerária‖, Wacquant (2001) diz que:

Se a hiperinflação carcerária é acompanhada por uma extensão ―lateral‖ do
sistema penal e, portanto, decuplicação de suas capacidades de
arregimentação e de neutralização, é certo que essas capacidades se exercem
prioritariamente sobre as famílias e os bairros deserdados, particularmente os
enclaves negros da metrópoles (WACQUANT, 2001, p. 93).

No percurso da pesquisa a realidade do cárcere se fez presente e uma onda de
rebeliões atingiu 14 presídios do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Para o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), em relatório sobre essa situação, o maior presídio do Estado,
teoricamente de segurança máxima é um ―queijo suíço‖, para definir os inúmeros túneis
cavados pela área. O agravamento da crise no sistema carcerário potiguar condicionou, no dia
17 de março de 2015, a decretação de calamidade pública. A pesquisa empírica foi ritmada
pelas possibilidades de adentrar à unidade, mesmo assim, fizemos duas visitas ao campo nos
intervalos que marcavam o clima de tensão e de sutil calmaria.
Como qualquer instituição, a prisão tem demandas sociais a serem cumpridas. Para o
que a sociedade no aspecto geral espera desta, o aprisionamento de uma crescente parcela da
população que cometeu atos infracionais só é falho quando ocorrem as fugas. Além do mais, o
apelo da grande mídia impõe um silêncio sepulcral à divulgação de ocorrências pontuais, mas
positivas, de ações educacionais, por exemplo, por não representarem interesse junto à
sociedade. Ademais, o fato de contar com uma população interna onde mais de 70% está na
faixa etária dos 18 aos 34 anos, ou seja, em plena perspectiva de atividade física e intelectual,
deveria configurar como uma preocupação não só para os órgãos oficialmente responsáveis
por ações governamentais, mas para a sociedade civil organizada, pois as tensões de um
aprisionamento crescente reverberam para esta.
No entanto, além do cumprimento do papel de aprisionar, retirando do convívio social
uma parcela da população pertencente a um grupo de ―indesejáveis‖, o que encontramos
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convencionado na sociedade sobre a função da prisão, é absorvido de consequências de um
sentimento cultural baseado no desejo pelo castigo. Encontramos em Foucault (1987), quando
este trata sobre o ―tempo, operador da pena‖, argumentos que contextualizam essa questão.

Para isso, é preciso que o castigo seja achado não só natural, mas
interessante; é preciso que cada um possa ler nele sua própria vantagem. Que
não haja mais essas penas ostensivas, mas inúteis. Que também cessem as
penas secretas; mas que os castigos possam ser vistos como uma retribuição
que o culpado faz a cada um de seus concidadãos pelo crime que lesou a
todos [...] (FOUCAULT, 1987, p.90).

Na realidade, esse é ainda um dos sentimentos que alimentam desejos, ora velados, ora
revelados, de vingança, onde a perda da identidade e da liberdade se constituam também em
uma ―oportunidade pessoal‖ do apenado em prestar contas com a sociedade pelo resto da
vida.
Não satisfeitos com a obviedade retratada pela fala de grupos sociais na defesa de
ações que ignorem a competência humana ao aprendizado e à mudança, nos servimos da seiva
do conhecimento construído no percurso desta investigação e nos caminhos que se
multiplicam e tornam nossos limites falíveis na revelação de outros objetivos a serem
seguidos.
Desse modo, há que se considerar os resultados alcançados nas entrelinhas desta
pesquisa. Contudo, a atribuição de limite temporal à conclusão da mesma, não impede que
marquemos outros encontros com o exercício da investigação. Assim, pela natureza atípica do
campo empírico, o presídio, e da representação desse para a sociedade, parece-nos sugestiva a
utilização de reticências ou invés de ponto final.
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APÊNDICE 1. TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS
DATA: DIA: 10/03/16
1º - PERIANDRA DULCIS (45 anos)
Daise: Boa tarde.
PeriandraDulcis: Boa tarde, professora
Daise: seu nome completo
PeriandraDulcis: PeriandraDulcis
Daise: quantos anos Carlos?
PeriandraDulcis: 45
Daise: 45. (...) quando eu, se eu chegar pra você e disser assim: educação, o que é que vem na
sua cabeça?
PeriandraDulcis: Liberdade, que é a... desse lugar que nós estamos é a, a educação é um
caminho pra encurtar a... inclusive nós aqui fazemos todos, todos os anos provas do Enem,
cursos que vem profissionalizantes, todos esses cursos vai encurtando a pena com a remissão
da carga horária né, como também abre portas para o futuro pra nós trilharmos na em ingresso
à sociedade.
Daise: Fez algum curso, aqui interno?
PeriandraDulcis: Já fiz cursos de de culinária né, de manipulação de alimento e fiz, já prestei
três Enens aqui, inclusive passei neles, mas infelizmente devido ao a situação do sistema
carcerário não foi possível cursar, eu tô esperando até uma vaga na, eu consegui pela minha
nota uma vaga na pra pedagogia e mas infelizmente o atendimento depende de outras né, da
secretaria, depende tal e tal, mas estamos no aguardo aí, enfim na vontade de Deus nos
faremos esse ano pedagogia. Meu sonho é fazer história, eu sempre gostei de história, sempre
gostei e quis fazer, mas infelizmente minha a nota a minha nota não foi suficiente pra
conseguir o curso de história, minha primeira opção foi, foi pedagogia, há uma área que eu
sempre gostei dessa área de lidar com o público, lidar com as pessoas.
Daise: Quando você começou a estudar?
PeriandraDulcis: Aqui ou antes?
Daise: Antes
PeriandraDulcis: Eu comecei cedo né, comecei cedo, embora no tempo que eu comecei a
maioria não tinha tantas facilidade né pra educação como tem hoje, mas eu sempre gostei
muito de aprender, sempre gostei muito de aprender, de, de ler, de aprender, sempre gostei, eu
procurava, apesar de meus pais não, devido a época, devido a criação deles não incentivar
muito a educação, eles foram na escola por obrigação, mas eu sempre gostei de aprender e
sempre fui é..., sempre tirei bons proveitos da educação, sempre tirei notas boas, sempre fui
líder de classe, eu sempre gostei de ler e gostei de estudar, gosto de aprender, eu gosto de
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aprender, é um, é mais do que uma um, uma necessidade é um hobbie, uma necessidade que
eu tenho, e aqui eu tô tendo muito tempo, de ler, de aprender, é tanto que eu não tenho
a...devido a, os incidentes de percursos né na vida, eu não conclui o ensino médio, eu conclui
o ensino médio pelo resultado do Enem primeiro, fiz pra certificação logo eu não recebi o
certificado também né porque aqui as coisas são meio difíceis, mas pelo conhecimento da
vida né, de tanto eu ler pro é autodidata né, eu consegui uns bons resultados nos Enens que eu
fiz, eu cumpri até o ensino fundamental , mas eu conclui, eu consegui passar no Enem devido
a isso porque eu gostava muito de estudar, de ler, eu já li vários livros, e aqui eu, além da
leitura né, que não deixa de ser uma educação, a parte religiosa, espiritual, fui pra esse lado
também, educação normal secular e a conhecimento espiritual e religioso dos que não
conseguiram se colocar na doutrina, que não teve acesso...e fui estudando também, naquele
tempo se dedicar a doutrina da igreja, aos dogmas das igrejas, e eu consegui, eu sou um líder
na igreja, e dado a esse interesse de estudar de levar as pessoas a estudar também a bíblia
porque é também uma educação, o ensino religioso é importantíssimo, se fosse dado mais
valor ao ensino religioso nas escolas, eu creio que não fariam o caos que acontece hoje,
principalmente o valor à família que é na religião que a pessoa aprende o valor da família,
mas o Estado com a desculpa de não ser laico, ou de ser laico, eles vão abandonando a
religião não ensina as crianças sobre a liberdade das coisas, não é obrigar as crianças a ser
dessa ou daquela religião, é dar os princípios cristãos à criança, mesmo sendo laico, mas tem
que dar, se não partir pra isso essa geração pra mim tá perdida, essa geração que tá
terminando o ensino fundamental não tem mais jeito não, cê vê que quando eu, estudei
sempre na escola pública né, estudei em escola pública, eu cursei ainda uns três meses no
ensino é médio, chegava no ensino médio era 90% dos alunos não sabia nem fazer as
operações básicas da educação e sem educação moral, que foi abolida né, depois da...de 88 da
ditadura, educação moral, civismo não tem, educação não tem e não tem limites, não tem
limites, aí tá o caos na educação. A escola secular lá fora joga a responsabilidade pros pais, os
pais joga pra escola e o que está sendo formado é um bocado de analfabeto funcional, e
péssimos profissionais cê vê pessoas hoje que passa na universidade comprando monografias
e trabalhos e, se não começar da base, no jardinzinho de infância, vendo, revendo esse
conceito todinho, lembrando de colocar, civismo, de colocar amor à família, a família em
primeiro lugar, religião, você não pode só, a sociedade não pode ser é, uma anarquia religiosa,
não tem como, todas as civilizações, tem que tem a religião tem do lado da civilização, todas
as civilizações, aí hoje vive-se que? Não, não precisa de religião, um moralismo caindo,
abertura sexual é, a liberdade sexual, uma, eles confundindo as coisas, a mulher ter a
liberdade dela, a independência dela, aí a mídia, a sociedade fala que ela tem que ser, iniciar
uma vida sexual cedo pra ser independente, não, isso é o que falha na educação. Infelizmente
os presos daqui não tem acesso à educação, cê vê que a maioria das pessoas que estão presas,
acho que 80% ou mais não concluiu nem o primário, que tipo de coisa acontece, cê vê que
a..., não que quem é formado é melhor dos que os que não tem, mas a proporção é muito,
muito, muito grande a disparidade.
Daise: [...], e pra você assim o que é estudar dentro de uma prisão?
PeriandraDulcis: É difícil, é difícil estudar porque a concentração é mais difícil, cê pensa em
várias coisas ao mesmo tempo, primeiro você pensa, pra você se concentrar nos estudos é
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difícil e se você não se concentrar é, não adianta você estudar, você não vai ler, você vai
estudar, cê vai ler, pronto, quando eu leio um livro, eu não leio o livro, eu examino o livro,
senão você termina de ler o livro e você num absorveu nada dali, mas se conciliar isso com a
tensão dentro do sistema que está, tem que conciliar isso com a solidão e a falta dos entes
queridos que tá que tá na rua, você não conciliar isto com os trabalhos que tem pra fazer, que
a cobrança é bem maior aqui, porque na rua se você errar em forma profissional você é
demitido, aqui não, aqui você vai pro castigo, e outra, tem várias, várias pessoas, devido ao,
ao sistema que nós estamos né que não está aprendendo, realmente tem pessoas más aqui,
aqui é uma peneirada né, peneirada e lógico que tem uns que não são, mas a maioria
infelizmente a realidade é essa que não querem nada.
Daise: Internos?
PeriandraDulcis: Sim internos, a realidade infelizmente é essa, culpa deles também, que não é
desculpa né, de não é que são pobre que vai enveredar pro mundo do crime não é desculpa,
mas cada um cabeça que mantém uma persistência né, tem pessoas que não são fortes pra
suportar isso e fazer das dificuldades um desafio pra vencer e superar, mas outros não, outros
vão trilhar pelo caminho mais fácil né. A pessoa vê o grau de analfabetismos, o grau de falta
deescolaridade, de estrutura familiar, da maioria dos presos que estão aqui, aí infelizmente o
Estado é o grande culpado.
Daise: Então, pegando esse gancho aí do que você falou, por que você acha que outras
pessoas não se envolvem com os processos educacionais que são oferecidos aqui?
PeriandraDulcis: É primeiro que não tem acesso, quem mora em pavilhão não tem acesso, e
quem mora em pavilhão é 95%, quem tem acesso é quem trabalha, e os que trabalham, os
poucos que vão, que tem educação aqui né, tem um projeto, tem uma escola lá em cima, tem
uma escolinha, tem duas salas de aula, e vem as professoras, professora Francisca, dona Flor,
vem vem ensinar os alunos, mas é muito difícil elas virem, elas fazem o trabalho que podem
fazer, mas a o aproveitamento é, tem desses problemas né e a circula... a rotatividade do
sistema, um tá aqui, outra tá assim, vai pro pavilhão, termina poucos alunos começam num
ensino num ano, no primeiro ano pra terminar e receber o diploma, acontece isso, fica difícil
por que? Porque o estado perdeu o controle, não tem como tirar ninguém do pavilhão pra
estudar porque se sair do pavilhão, os próprios presos não deixam mais ele voltar, e ele não
vai voltar, se acontecer alguma coisa no pavilhão foi ele que, foi ele que... e acontecendo
mortes no pavilhão...que ninguém é culpado.
Daise: Você poderia explicar um pouquinho melhor assim: se ele sair ele não tem mais como
voltar, ele saindo pra estudar
PeriandraDulcis: Isso, vai ficar difícil porque ele não pode tá saindo voltando pro próprio é do
próprio sistema deles.
Daise: Entendi
PeriandraDulcis: Não seria nenhum da direção, a direção podia, colocar, pegar o nome de
quem quer estudar e tirar todo dia, mas eles ao saírem pra voltar fica difícil porque se
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acontecer alguma coisa, se eles saírem e fizerem uma revista, fizerem alguma coisa, vão dizer
que foi esses que saíram que delataram ele né, e delator aqui é..
Daise: Há, entendi
PeriandraDulcis: É pena, pena capital.
Daise: Certo
PeriandraDulcis: se, se suspeitar que o camarada delatou, como eles diz cagueta, aí pena
capital, é morte, infelizmente é a conta mesmo, ontem mesmo executaram um lá no pavilhão,
e agora eles descobriram uma maneira de suicidarem os outros, (risos), uma nova modalidade
de...tem o suicídio né, tem o homicídio e tem o suicidar o outro.
Daise: Entendi
PeriandraDulcis: Aí, é seria muito importante os estudos, muito importante, porque é o que eu
falei, educação, quando eu penso em educação eu penso em liberdade, não é só liberdade
física, você pode, tem gente na rua que tá livre, mas que tá preso com problema, é uma, a
educação dá uma liberdade na ―vina‖, na vida, você, um conhecimento que a pessoa adquire,
sem demagogia, sem demagogia o conhecimento que eu consegui durante a minha vida, isso
me livrou de muitas coisas aqui, me colocou num lugar melhor aqui dentro, o conhecimento
que eu tive não me impediu de eu vir pra cá, mas o conhecimento que eu tive me colocou num
espaço melhor aqui dentro, se eu não tivesse esse conhecimento estaria no pavilhão e talvez já
tivesse até morrido, pavilhão é complicado, então conhecimento dá liberdade e se essas
pessoas tivessem condições de receber realmente uma educação, uma educação séria, sem é,
paliativos, como uma medida paliativa não, uma medida não é nem paliativa, uma medida
decorativa pro Estado dizer que está presente, que o Estado está cumprindo o papel dele, mas
não está, não tá. O ano passado eu consegui uma vaga pra fazer, eu passei também o ano
passado consegui uma vaga pra fazer o à distância o curso de pedagogia também e não fiz,
não porque não tem como fazer. Então porque faz o Enem? Pra passar no final do ano: ha o
governo mandou o Enem pro sistema carcerário e tal, faz uma, não, não vou dar entrevista,
não vou dar entrevista porque não tá funcionando e não vou mentir, não tá mil maravilha, não
é, isso não é assim, quer dizer pra você tem que fazer a prova do Enem, não tem um livro, não
tem uma apostila pros aluno estudar, não tem, você não tem acesso a educação pra fazer o,
preparação pra fazer o Enem, você não tem preparação pra estudar, os alunos recebem um
caderninho, amarelinho desse de capa dura, pronto é o material que a gente dispõe, um lápis e
um caderno, eles vão aprender o que? as professoras vem uma semana, faltam, chegam tá
tendo uma revista, não podem entrar. O próprio sistema é contrário.as pessoas pensam o
seguinte, você é uma exceção, a senhora é uma exceção de vir aqui, mas 90% nós temos
consciência disso, é que preferia que isso aqui não existisse, ou seja, todos viessem e fossem
exterminados, é como você falou, todo mundo está sujeito a entrar aqui, aí o próprio sistema
pensa dessa maneira.
Daise: Então, assim mais um último questionamento: o que fez com que você chegasse aqui,
você se aproximar desse processo educativo, e o que faz você continuar? Por que você ainda
continua a estudar aqui dentro, por que você entrou e por que você continua?
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PeriandraDulcis: É o que eu falei, é o que eu falei pra senhora, é a vontade de aprender, a sede
de conhecimento, porque eu acho que se você, e num se para de estudar, a senhora é um
exemplo disso, uma pós-graduação e depois com certeza vai fazer uma especialização, é a
sede de conhecimento, não existe limite pra pro conhecimento e principalmente nesse lugar, a
gente vê uma oportunidade de tempo que eu falei, aqui nós temos tempo bastante de usar esse
tempo a nosso favor, primeiro eu saio daqui, e quando eu sair quero aproveitar o máximo essa
estadia que eu tive aqui, esse tempo que eu tive aqui, por isso que eu não desisto de estudar e
todo programa que tem de educação eu procuro está inserido nele, eu tô fazendo um curso que
não é da minha área de eletricista, mas é, é conhecimento, é diploma, é remição e é
horizontes que vão cada vez mais abrindo. Você faz um simples curso desses de eletricista
você aprende tanta coisa que vai servir pra outra coisa, na, em outras disciplinas vai servir pra
você. Sede de conhecimento, não pode parar, de aprender, de aprender, de ensinar, de
aprender, de estudar, de ler, de adquirir conhecimento, até..se tu parar parado isso aí é como
bicicleta viu, parou de, mais de que exercício físico eu acho o exercício mental é muito
importante do que o exercício físico, porque o conhecimento, o exercício mental, a leitura,
você vai exercitanto a sua mente a ponte de você conseguir domar os problemas que estão
acontecendo na sua vida, por que... se tem, tem várias pessoas que enlouqueceram aqui
dentro. Perda do cônjuge, a mulher deixa, o cara enlouquece, se suicida, não tem visita,
enlouquece e se suicida, fica pensando na, na, quando é que você vai sair, como vai sair,
como vai ser minha saída, como a sociedade vai lhe atender, a gente sabe como é, mas fica..se
você não nãonão é canalizar isso aí pra uma boa causa aí pira, então isso aí é uma válvula de
escape também, a educação aqui também é uma válvula de escape, pra você é, ―invez‖ de tá
encucado nisso, nessas coisas que são destrutivas, você vai canalizar isso pra uma coisa
construtiva, composições, pronto, eu, eu na rua fazia, eu compunha, aí aqui dentro, nas horas
vagas eu vou compor e a qualidade das composições, devido a as angustias aqui dentro, a
situação, (risos) muda porque quando você é, todo compositor, todo artista, todo que vai fazer
uma obra, quando ele tá naquela situação mesmo de de fragilidade né, é que vem a inspiração
mesmo, e eu mudei a vertente das composições, eu faço louvores, louvores e, já tenho quase
100 louvores, aí é usar o tempo pra isso o tempo ocioso pra, pra ser útil.

2º - ALCAÇUZ DO BRASIL (30 anos)
Daise: Boa tarde
Alcaçuz do Brasil: Boa tarde
Daise: Como é seu nome?
Alcaçuz do Brasil: Alcaçuz do Brasil
Daise: Você tem quantos anos?
Alcaçuz do Brasil: Tenho 30 anos, completei agora em dezembro.
Daise: Certo, (...), se eu chegar pra você assim, do nada e disser assim, a palavra educação, o
que é que você pensa quando eu digo educação?
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Alcaçuz do Brasil: Educação é muito importante né meu... pra quem tá desse lado de cá que o
mundo privado né, e educação é importante pra cá que alguns traz educação e num acredita
pra aqueles que estuda e é ser um educado, então é importante pra ―nois‖ também que as
―veiz‖ entra em contradição e certas pessoas que querem dá, que dá exemplo pra ―nóis‖, que
dá oportunidade né e tudo isso ―nóis‖ gostaria de ter aqui dentro pra mudar de de vida né, que
tenha algum apoio lá fora quando sair daqui e é assim que ―nois‖ pensa de educação sabe,
sempre educando nossos filhos também pra que seja um rapaz trabalhador né, que num ―teja‖
no mundo que ―nóis‖ ―veve‖ né, que é muito errado, e ―nóis‖ pensa em sair daqui e mudar de
vida, e cuidar das nossas famílias, é assim que tem que ser, entendeu?
Daise: Quando você começou a estudar?
Alcaçuz do Brasil: ―Comei‖ a estudar foi logo no começo, (risos) jardim de infância, mas só
que, veio umas, através de, de dificuldade, meu pai morreu logo após, então ficou sem aquele
―crima‖ de viver né, no mundo, mundano, aí saí, quinta série saí, sexta série, frequentei até
sexta série, saí num foi mais, aí dei valor a oportunidade que o Projovem veio aí quando
―nóis‖ se encontrou aqui no mundo né, que é o mundo privado de todos, e ―nóis‖ cometemos
nosso erro e tamo aqui ―pagano‖ né, aí então foi isso que aconteceu.
Daise: E como é então estudar na prisão, já que você estudou fora né, você teve a experiência
de estudar fora, então como é assim estudar na prisão?
Alcaçuz do Brasil: Na prisão foi diferente, porque ―nóis‖ nunca ia esperar aquele que ―nóis‖
jamais ia alcançar que era lá fora né, e ―nóis‖ teve a oportunidade de estudar aqui dentro, de
conhecer e de terminar nossos estudos, como ―nóis‖ todos, uma parte terminou nossos estudos
aí, com o apoio de você e apoio do Projovem da ―Arlete‖ aí, de alguém mais, que trouxe
oportunidade pra ―nóis‖ pegar experiência e não terminamos o estudo lá fora, mas
terminamos aqui dentro felizmente, mas ―tamo‖ aí de cabeça erguida e pronto pra seguir uma
nova vida.
Daise: Aí você aqui estudou até...até onde?
Alcaçuz do Brasil: Até o 9º ano.
Daise: 9º ano
Alcaçuz do Brasil: Foi.
Daise: Entendi
Alcaçuz do Brasil: Foi o ensino fundamental terminou, e então eles, até agora eles disse que ia
trazer nova ―comprimento‖ para terminar os estudos que era o ensino médio né, aí até agora
―nóis‖ ―tamo‖ aguardando que foi até você que apareceu não sei se é por causa disso, mas
através de da senhora né pode trazer outros projetos que pode beneficiar ―nóis‖ aí ―tudinho‖.
Daise: (...) pra você assim, outros... porque você se envolveu aqui com processo educativo né?
Fez o Projovem né, mas assim, outros que não se envolvem, na sua cabeça é por que, você
acha que é por que? Os outros internos, quais são os motivos?
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Alcaçuz do Brasil: Porque a oportunidade não aparece pra ele né, não dá uma oportunidade
pros pavilhão lá dentro, tem muito que querem sair de lá do sofrimento, e num tem
oportunidade como a direção gostaria de ter, porque tem medo, tem muita facção esse negócio
que tá gerando aí dentro e num dá oportunidade. Abasta ter um projeto daquele que, como o
projovem e outro demais aí se num seja, que possa, alguns, sem ser escolhido, alguns que
querem né, que tem e muito e dá uma oportunidade pros cara que tão lá né. Gostaria de ter
também oportunidade como eu, mas não alcançou, no tempo né.
Daise: E o que foi que fez você se aproximar da educação dentro do presídio? Foi por que que
você quis se aproximar?
Alcaçuz do Brasil: Porque tem que mudar de vida né, porque esse mundo que ―nóis‖ veve‖
meu irmão, um dia vai acabar, felizmente muito cedo e é cadeia ou cemitério né, que é os dois
lados, então, felizmente foi isso.

3º - ALCAÇUZ DA TERRA (27 anos)
Daise: Boa tarde.
Alcaçuz da Terra: Boa tarde.
Daise: Como é seu nome?
Alcaçuz da Terra: Alcaçuz da Terra.
Daise: (...), você tem quantos anos?
Alcaçuz da Terra:Tenho 27.
Daise: 27. Ok. (...) quando eu, se eu disser pra você assim a palavra ―educação‖, fale o que é
que vem na sua cabeça quando diz assim ―educação‖.
Alcaçuz da Terra: Aprendizagem... Algo que vai melhorar né, nosso dia a dia, aprender cada
vez mais é muito importante né, não só pra mim como pra sociedade e é o que eu posso
relatar.
Daise: Certo. Quando você começou a estudar, que você lembra assim... quando foi?
Alcaçuz da Terra: 7 anos de idade.
Daise: Como foi pra você? O que representava assim, a escola?
Alcaçuz da Terra: Primeiro impacto ali é, é desapego da família né e se envolver mais com a
escola e aprendendo, aprendendo mais a, a viver. É.
Daise: Certo. Bom, como você teve essa experiência, você estudou enquanto criança lá fora
né, você experimentou estudar fora do presídio, você estudou até... Lembra até que série
estudou?
Alcaçuz da Terra: Até a sexta.
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Daise: Até a sexta.
Alcaçuz da Terra: Até a sexta.
Daise: Certo. Então você sabe o que é estudar fora do presídio, né?
Alcaçuz da Terra: Sei.

Daise: Representa o que, estudar fora?
Alcaçuz da Terra: Fora do presídio, representa algo muito importante porque lá fora a gente
tem mais acesso né, aqui dentro, participei... Pode falar do Projovem?
Daise: Pode.
Alcaçuz da Terra: Participei do Projovem e a dificuldade maior era acesso ao conhecimento
né.
Daise: Pronto, era isso que eu ia te perguntar... E como é estudar aqui dentro?
Alcaçuz da Terra: Aí aqui dentro é mais dificultoso do que lá fora, se lá fora , as vezes, é
difícil, aqui dentro é muito mais difícil. Então... Mas foi uma experiência ótima, foi algo que
eu nunca esperei na minha vida, concluir o ensino médio.
Daise: Você concluiu?
Alcaçuz da Terra: Concluí.
Daise: Foi certificado? Recebeu seu certificado?
Alcaçuz da Terra l: Não, tamo esperando ainda.
Daise: Certo.
Alcaçuz da Terra: Concluímos, e fizemos até, tive a oportunidade de participar do ENEM, o
ano passado, Graças a Deus, tive uma pontuação boa na redação mas teve uma ou duas
matérias que não fui muito legal, as pontuações foi baixa. Mas graças a Deus tive essa
experiência né, por me dar essa oportunidade.
Daise: Bom, você participou de processo educativo aqui, como você disse né, o Projovem, fez
o ENEM, mas tem outros que não. Você acha que eles não participam porque?
Alcaçuz da Terra: Muitos num participam porque num têm oportunidade, né. Depende do
sistema prisional, certas pessoas cometem delitos que responde sindicância dentro do presídio,
mal comportamento, ele num vai ter um acesso, num vai ter nenhuma oportunidade e tem
muitos assim nos pavilhão, que queriam mas por causa das situações que eles se encontram,
muito processo, aí não chega o ―ensinho‖ até ele né...
Daise: Entendi.
Alcaçuz da Terra: Essa oportunidade.
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Daise: E porque você quis, (...), é... (...), porque você quis, você se interessou, assim, o que é
que fez você vir pra educação dentro do presídio?
Alcaçuz da Terra: Primeiro lugar pra poder adquirir conhecimento. Segundo, é uma opção de
você até remir a pena né, e com estudo você não só consegue a remissão de pena como
conhecimento que é algo importante, que você num compra né, que você conquista. E eu
perdi muito tempo da minha vida na rua, não no mundo do crime, né, mas sim no esporte e
num liguei muito pros estudo. Foi preciso ter um embalo na minha vida pra poder ―dar o
parto‖ e querer voltar pra sociedade né, e o Projovem me deu essa oportunidade pra adquirir
novos conhecimento, renovar o que eu tinha aprendido mas tinha perdido com o tempo.
4º - ALCAÇUZ DO CERRADO (26 anos)
Daise: Boa tarde! Seu nome?
Alcaçuz do Cerrado: Alcaçuz do Cerrado.
Daise: Quantos anos, (...)?
Alcaçuz do Cerrado: Tenho 26 anos.
Daise: (...), quando eu falo, se eu digo o nome educação, você pensa em que?
Alcaçuz do Cerrado: Eu penso muitas coisas né, uma nova oportunidade de cada um que
queira tá estudando né. Oportunidade de a pessoa mudar a vida do que tá passando aqui
dentro desse lugar, porque muitos como eu, eu tava preso lá no cinco (5), minha cadeia era
pra eu tirar no pavilhão cinco(5), dizem que é segurança máxima e era pra eu tirar lá, aí veio
uma mulher perguntar a mim se eu queria estudar, aí eu disse, nam, num quero estudar nada,
ainda mais preso, só que eu me achando tão superior àquilo que eu não precisava de estudo, aí
quando veio o registro do meu filho e eu não ―sube‖ ler, aí eu digo: vixe, eu numa saber ler o
próprio registro do meu filho?
Daise: Há, você não era alfabetizado?
Alcaçuz do Cerrado: Não, aí eu digo, vou perguntar, aí veio de novo a mesma mulher
chamada ―Darlete‖. Ela chegou perguntou de novo: quem é que quer estudar? Eu digo: ôpa
senhora, aqui, eu, quero estudar, ela disse: pronto, apois me dê seu nome, eu ―di‖ meu nome
vim com uns dia e cheguei, tive oportunidade de vim pra cá pra Alcaçuz aqui e estudar no
Projovem, e muitas coisas na minha vida mudou por causa do estudo. Eu sei ler, sei ler, sei
escrever e, quando eu quero ler um livro eu vou lá e leio e ―meus pensamento‖ é de mudar
mesmo de vida e ―num‖ querer isso não. Porque eu acho que só tô recebendo cadeia, num dá
pra mim não, essa vida não, então o estudo é muito importante, muito importante mesmo, mas
pra quem queira, quem não quer não tem como não, ser importante não, tá entendendo? Acho
que isso aí tá...
Daise: Você lembra de quando você começou a estudar, você assim fora da prisão você teve
algum...?
Alcaçuz do Cerrado: Estudei, mas, num, num quis muito pro estudo não por causa que eu
usava droga, me droguei muito aí acho ai perdi minha infância, maioria da minha parte da

115

minha infância todinha usando droga, aí fui pro crime, num quis mais estudar, aí fiquei nessa
vida aí, tô preso aí até hoje.
Daise: Tem alguma lembrança da escola, fora daqui?
Alcaçuz do Cerrado: tenho, tenho, boas lembranças do estudo, professora, se não me engano
era (risos) Rosa, lá no sindicato de São Gonçalo, era bom, era bom estudar.
Daise: Mas aí você chegou aqui sem saber ler?
Alcaçuz do Cerrado: Sim, um pouco né, porque pra agora, agora eu sei ler direito né, mas
antes não, eu ficava ainda enrolando ali aquele, negócio ruim, mas agora eu tô firmeza,
terminei os estudos, aí vamos aí né, fazer um outro estudo aí que é pra ir evoluir né
Daise: Você fez até o que aqui?
Alcaçuz do Cerrado: Até o 2º grau.
Daise: Haa, você terminou o ensino médio
Alcaçuz do Cerrado: É.
Daise: Terminou?
Alcaçuz do Cerrado: É.
Daise: Ok. Pelo Projovem
Alcaçuz do Cerrado: Pelo Projovem.
Daise: Cero. E, então eu vou pegar carona na sua fala. E como é estudar dentro do presídio?
Você, você teve a experiência fora e dentro do presídio é o que?
Alcaçuz do Cerrado: É ―mei‖ difícil viu! É ―mei‖, dentro do presídio é ―mei‖ difícil porque
tem muito impecílio, muitas coisa acontece, acho que num dá nem pra pessoa chegar e dizer
assim e falar né, só que pra quem tá mesmo tá querendo mudar é que tem que procurar,
porque se num procurar num vai conseguir não, ―mei‖ difícil, mas dá pra estudar, dá pra
pessoa querer ser alguém na vida a pessoa tem que ter força de vontade né, se não tiver força
de vontade num estuda não. Muitos aí rapaz aí que foi chamado aí pra ir pro Projovem, num
quis, foi pro pavilhão, mas num quis vir pro Projovem. Era cinquenta e poucos alunos, só teve
vinte e poucos aluno, tá entendo? por causa que não queria porque dizia que ―vim‖ estudar
aqui em baixo ia, num ia, ia tirar assim o, o é como é que se diz a moral deles dentro de um
pavilhão desses, tá entendendo? Pronto, é isso que eu acho que eu tenho que eu acho que eu ia
dizer.
Daise: E a relação assim com os professores, como é que foi?
Alcaçuz do Cerrado: Nota mil, nota mil. Os professores sempre querendo ajudar, sempre
incentivando, dando apoio, muitos professores fazendo de tudo para ―nóis‖ vencer também, e
sempre eles incentivando, dizendo a ―nóis‖ que é assim mesmo, mas é ruim assim por umas
certas partes, e elas ―oi‖ não, continue, batalhe, estude, porque sem estudo vocês num vão ser
nada não rapaz, vocês tão tudo preso, então levante a cabeça num é porque tá preso que a
pessoa num vai estudar? A pessoa tem que batalhar mais ainda que é poder vencer. Muitas
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palavras de incentivo eles deram lá e são professores de mil e quinhentos grau (risos), é uma
palavra nossa aqui, mil e quinhentos grau é, são bons professores.
Daise: Aí me diga uma coisa, você participou de processos né, participou do Projovem. Pra
você, outras pessoa aqui que não participa é por que? Outros internos?
Alcaçuz do Cerrado: Porque eles num querem, oportunidade eles tem, a direção dá
oportunidade a eles de chegar e estudar, mas eles num querem, ninguém vai obrigar né. Mas
muitos querem, é só aparecer que eles querem ir estudar, querem, querem ganhar alguma
coisa na vida né, porque muitos aí num teve oportunidade para nada não, começou cedo no
crime e num, até hoje tá aí no crime, um analfabeto, num sabe nem o nome da mãe nem o do
pai.
Daise: Certo. Então o que é que fez assim, qual foi a coisa assim mais importante que fez com
que você buscasse educação aqui?
Alcaçuz do Cerrado: É a pessoa olhar pra frente e ver quanto tempo a pessoa perdeu pra trás
né, a pessoa vê: eita ―mermo‖, esse tempo todinho, perdi esse tempo todinho e num fiz nada a
num sei nada, nada de estudo e uma oportunidade a pessoa chegar e querer vencer na vida né,
também, como é que se diz é, um, como é que se diz, um incentivo também são outras
pessoas de fora né,os professores também foram umas pessoas que sempre incentivou num
deixou ―nóis‖ a se abater, e ―fumo‖ estudando e eu acho que até , mas até hoje ―nóis‖ num
recebemos o certificado deles, do Projovem. Mas é bom, a pessoa aprender e querer vencer na
vida é isso, um melhor de vida, uma melhora né.
Daise: Mais algum comentário sobre educação?
Alcaçuz do Cerrado: Educação é bom, quem tem oportunidade que estude. Eu sei o que eu
passei e estou passando até hoje por causa disso, de não querer estudar, então é uma coisa
muito importante educação

5º - REGOLIZ (40 anos)
Daise: Boa tarde, como é seu nome?
Regoliz: Regoliz.
Daise: Certo, (...) você tem quantos anos?
Regoliz: tenho 40 anos.
Daise:40 anos. (...)im, educação
Regoliz: Família, professores, alicerce, tudo, na minha opinião.
Daise: mais alguma coisa?
Regoliz: Educação pra mim é a base de tudo né¿ felizmente na vida a gente tem as escolhas a
fazer, tem as certas e as erradas e o que traz a gente pra cá é a errada né, não isso não quer
dizer que a gente não tem educação pra vir parar aqui, mas educação é tudo. Quando se fala
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educação dentro do próprio sistema é melhor ainda, porque pra quem está preso do lado de cá,
falar em educação é, é se sentir mais livre é se sentir na oportunidade de melhorar, essa é a
minha opinião sobre educação.
Daise: Quando você começou a estudar? que é que lhe lembra aí, lá quando você começou a
estudar?
Regoliz: Lá atrás?
Daise: É
Regoliz: Eu comecei muito novo né, com oito anos, desde criança, eu sempre gostei de
estudar. Não é a toa que eu vim parar nesse mundo depois dos 30 anos, sou formado em
publicidade e propaganda, fiz minha faculdade, fiz tudo, eu sempre gostei de estudar, estudar
sempre foi tudo pra mim, porque primeiro porque minha família fez os três filhos que tem , eu
e meus dois irmãos a se formar também, todos três são formados, então a gente, eu tive um
alicerce muito bom familiar sobre educação, então eu lembro muito dos meus professores, é,
essa prova do Enem que teve agora foi justamente o à respeito dos professores, então eu
achei, é fascinante falar sobre os professores né, que na minha opinião professor é tudo,
professor é a base de tudo, depois dos pais, eu só lembro dos meus professores.
Daise: E estudar na prisão, já que você lembra bastante do estudo lá fora, né, e estudar na
prisão, como é estudar na prisão?
Regoliz: Pra mim foi uma válvula de escape, pra mim foi, começou a, o estudo na prisão
começou não no presídio estadual né, eu comecei a ter essa visão diferente do estudo dentro
da prisão no federal, onde eu tive oportunidade de fazer seis meses lá, de participar como
auxiliar dos professores, então eu vi que dentro da prisão, o estudo é totalmente diferente do
que a gente vê na sociedade no dia comum né?
Daise: Como?
Regoliz: Por exemplo, é, dentro do sistema em si, cada um se sente muito, muito contraído,
muito perseguido, na, é, por se próprio, pelos seus erros né, aquele estigma que tem dentro
dele mesmo, então quando se tem uma oportunidade de estudo que fale estudar e é muito
bom, totalmente diferente daquilo que se é na sociedade, na minha opinião.
Daise: E a relação com os professores aqui
Regoliz: Aqui?
Daise: Sim
Regoliz: Sempre foram ótimas, muito boas porque os professores, na realidade por exemplo
do Projovem que eu tive né, o, a felicidade de participar, além de ser professores eles
trabalhavam como se fossem um psicólogo, dando conselhos, né, é, saindo da matéria,
explicando o que poderia ser o dia de amanhã, nos mostrando que esse caminho é errado que
a gente sabe, mas uma outra pessoa de fora também nos dando essa oportunidade, nos dando
essa força, fica bem melhor de se escutar né.
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Daise: Entendi. É, (...), na sua opinião assim, outros internos aqui não se envolvem com esse
processo educativo por que?
Regoliz: É você...curto e grosso, o próprio sistema não, não, em si não, não, não proporciona
isso, o sistema em si é falido é, isso não é culpa nem dos gestores, nem dos funcionários, é
culpa do próprio sistema, o próprio sistema não dá é, vamos supor, a segurança pra aquelas
pessoas, os próprios professores estão aqui, estarem aqui né. É por isso que hoje, a gente não
tem a perspectiva nenhuma de ter de volta o Projovem, de ter de volta outros projetos porque
o próprio sistema, na minha opinião é falido. E são poucos né? São poucos aqueles que tem
oportunidade. Era pra se ter estender mais né, mas em si o próprio sistema, em si ele,
infelizmente né, chegou num momento que, na minha opinião, tá falido, um caos.
Daise: O que fez você procurar assim estudar dentro do presídio, foi o que?
Regoliz: Na realidade eu optei primeiro por trabalhar né, optei por trabalhar e o estudo ele
veio consequente, foi consequentemente disso, depois que eu procurei o trabalho, depois que
procurei é, aqui dentro a gente fala a nossa melhora né e eu procurei sair daquele mundo lá de
dentro do pavilhão e as coisas foram acontecendo naturalmente. Cheguei aqui em 2013, então
aqui era bem diferente do que é hoje né, que em 2013 que estourou de vez...mas antes a gente
conseguia ter uma perspectiva bem melhor, com os projetos que a gente tinha aqui, que o
próprio SEBRAE trazia o SENAI né, uns cursos de encanador, de eletricista, participei de
todos, mas infelizmente todos foram barrados aí pelo próprio sistema.
Daise: quer falar mais alguma coisa sobre educação?
Regoliz: Se a senhora quiser perguntar(risos).
Daise: Não, livre
Regoliz: Não, tá, a educação...dentro do sistema?
Daise: Sim
Regoliz: É uma coisa que eu penso futuramente em poder até fazer parte né porque é,através
da própria educação eu consegui escrever meu primeiro livro, que depois desse já passou pro
segundo e já tô no quarto (4º), já terminei o quarto (4º), então eu tenho perspectivas de
futuramente trabalhar justamente em cima disso né, como exemplo, mostrando que é possível,
que não é impossível, é difícil, mas não é impossível, eu tenho certeza que todo homem ele é
maior do que seu erro e educação é tudo

DATA: DIA 07/04/16
6º - RAIZ DOCE (47 anos)
Daise: Boa tarde. Como é seu nome?
Raiz Doce: Raiz Doce.
Daise: Quantos anos?
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Raiz Doce: 47.
Daise: (...) quando eu digo a palavra Educação o que é que vem na sua cabeça?
Raiz Doce: É importante né, pra nós que ―veve‖ aqui dentro desse sistema. É obrigatório, tem
muitos aqui que precisa, mas não tem quem venha né até nós, eu acho útil né, e através da
educação é que nós vamos desenvolver a nossa vida, na sociedade, em meio né à sociedade,
em meio ao convívio né?
Daise: E quando você começou a estudar?
Raiz Doce: Eu tinha uns 15 anos mais ou menos, não conseguir concluir por causa que eu
comecei a trabalhar pra ajudar minha família, aí no caso a gente para um tempo aí desse
tempo pra cá eu não estudei mais não, aí fui ser o quartel, no exército, aí quando eu saí eu já
vi começar de novo aqui dentro do presídio, me interessei de novo pra terminar, concluir.
Daise: Então já dá pra fazer outra pergunta: como é estudar aqui dentro?
Raiz Doce: É um pouco complicado, mas a situação que nos oferece é essa né, a gente tem
que se conformar e, as capacidade dos professores vir aqui né, se esforçarem de virem até nós
aqui né, nós somos gratos né por isso, porque sem educação o ser humano não vai a lugar
nenhum né, primeiro lugar né educação, sem ela, muitos estão ainda aí né, sem... fazendo as
―besteraje‖, os crime né, na rua aí, precisa muito sempre da educação, é muito importante no
Brasil.
Daise: E como foi a relação com os professores aqui?
Raiz Doce: Tranquilo, respeito, elas trata ―nóis‖ bem, nós da mesma forma ―nóis‖ também.
São todas legais e querem com o intuito de ajudar né só. Pelo menos é um alívio né, nós
estamos aqui dentro pra ver se consegue...lá fora né, eu sei que é complicado até somos
rejeitados, nós vamos sair daqui, tentar uma vida melhor.
Daise:[...], você acha que outras pessoas aqui, outros internos, não participam desses
processos educacionais que são oferecidos aqui dentro por que?
Raiz Doce: Porque, apesar de hoje, como é que está nessa calamidade no sistema, não tem
como né, hoje em dia não tem como mais é eles estudarem, porque estão tudo aí, a
calamidade tá grande né, aí pronto, fica complicado nessa situação. Alguns que ainda
trabalham, que moram aqui pertinho, aqui ao lado da direção que trabalha, aí tem uma
oportunidadezinha porque estamos aqui né, porque somos conhecidos já a muito tempo que
trabalha aí tem uma oportunidade, mas esses que estão nos pavilhões? No momento né, não
tem como de chegar pra eles lá, a educação né.
Daise: E o que foi que fez você se aproximar disso, e o que faz você querer?
Raiz Doce: É o estudo?
Daise: Sim
Raiz Doce: É pra eu... daqui pra frente né eu quero terminar aí eu tô com uma vida melhor pra
mim, não é como eu ―tava‖ como eu cheguei antes, eu quero outra vida pra mim melhor do
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que essa, eu quero... já basta né, já chega já, tanta violência. E fora que nós vê no meia da rua
na sociedade, nóis vê daqui dentro da televisão‖nóis‖ assiste e vê que... não tem mais
controle, não tem limite né, tem que parar, tem que ter um basta né, aí fica complicado né pra
alguns deixar.

7º - CIPOÉM (43 anos)
Daise: Boa tarde. Como é seu nome?
Cipoém: Cipoém.
Daise: Quantos anos você tem?
Cipoém: 43.
Daise: [...] vou dizer uma palavra e vou pedir que pra você na sua cabeça diga o que é que
vem logo quando você escutar essa palavra, bem tranquilo tá, Educação
Cipoém: Educação, pra mim é importante educação, por que, porque primeiramente muitos
não tiveram educação nem de pai nem de mãe, mas aqui de uma certa forma ele aprendeu é, a
respeitar né, aprendeu a respeitar, aprendeu a viver, aprendeu a ter mais sabedoria né, com as
pessoas, então educação pra mim é isso aí, o que eu não tive, aqui eu tive hoje, primeiro
dando graças a deus né por ele ter entrado na minha vida. Aqui eu aprendi a cozinhar, aqui eu
aprendi a tocar violão, aqui eu aprendi uma sabedoria de Deus, aqui eu aprendi uma profissão
de pintor né, hoje eu sou um pintor qualificado, graças a Deus, e educação pra mim é isso aí.
Coisas que lá fora não tive, mas que aqui eu parei pra pensar, refletir, procurei minha melhora
e tô aqui, vencendo, isso aí pra mim que é educação.
Daise: Quando você começou a estudar?
Cipoém: Aqui?
Daise: Não, pequenininho
Cipoém: Haa, eu comecei a estudar, eu fiz o primeiro ano, aos 10 anos de idade, 8 ano de
idade e não dei iniciativa né, aos estudos, na 4ª série eu já parei já não quis mais nada com o
estudo, num me profissionalizei em nada, mas eu tinha profissão né, eu tinha profissão, minha
mãe é profissional, trabalha com salgado, ela sabe fazer todo tipo de salgado e eu aprendi
também isso aí dela, e foi o que veio me incentivar dentro da cadeia trabalhar como eu
trabalhei aqui no setor da padaria, trabalhei no setor da cozinha como cozinheiro, trabalhei na
cozinha industrial né, que é a cozinha maior daqui do presídio e estudava também e também
fiz o curso de pintor, tudo aqui no presídio, graças a Deus.
Daise: Então como é estudar na prisão?
Cipoém: Estudar na prisão é, é um pouquinho diferente né, mas é respeitoso, as professoras
como o professor, tanto eles dão respeito como nós também damos o respeito como alunos né,
e procuramos é, na melhor forma né, pra, que nem um e nem outro venha se prejudicar com
algo seja qual for o motivo né. É bom, não é difícil não, não é difícil não, há uma
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diferençazinha pouca porque nós estamos no presídio né, então não é todos que quer esse
benefício, que muitas vezes eu até eu acho que é até o Estado né, faz parte do estado, governo
do estado que dá essa oportunidade pra quem realmente quer algo com a vida lá fora, quer
entrar na sociedade, quer um trabalho, quer se profissionalizar, então isso aí é bom, aqui a
gente sai um profissional, aqueles que querem né, não é todos que querem. Eu, hoje né, Há 4
anos já que eu me encontro preso, eu já venho a dois anos e meio mais ou menos trabalhando
e hoje eu me vejo nessa forma, com outra mente completamente diferente né, pra que a
sociedade não me veja, pra eu mesmo tenha esse sentimento de honestidade na minha vida, de
ser uma pessoa digna de mim mesmo, não é pra sociedade não, a sociedade só quer julgar,
quer atingir né, mas isso aí tem que ser de mim, tem que ser da pessoa, se ela não "querer‖
não se conserta não, só Jesus.

Daise: E a relação com os professores aqui dentro, como é que foi?
Cipoém: Eu trabalhei, ou trabalhei, eu estudei com a professora é, D. Francisca e umde 2015,
no ano passado né, e nós tivemos uma relação ótima né, entre aluno e professor e alguns
alunos que estudou com ela, ela foi uma ótima professora, não tenho o que dizer dela, uma
excelente professora, me ―ensinei‖, aprendi muito com ela graças a Deus, né, e assim ela
sempre foi uma pessoa respeitosa né, falava bem é, conversava bem, se tinha algum problema
ela chegava, perguntava o que era que tava acontecendo, porque muitas vezes a gente tem
alguns probleminhas com a visita né, com a nossa mãe, com esposa, com filho e a gente fica
um pouco né, naquela ansiedade naqueles problemas. E muitas vezes a gente fala até com as
professoras né sobre isso e ela também né parece até pra gente são umas psicóloga que muitas
vezes é nos enche de palavras que pode confortar e amenizar né, porque resolver mesmo só
Jesus que resolve, mas a professora é um excelente objetivo de tá aqui no presídio e ensinar e
ela aqui ela é bem vinda, porque tem muitos alunos aqui que realmente precisa de uma
professora aqui.
Daise: Então, na sua concepção, por que você acha que outras pessoas que estão aquiinternas
não se envolveram ou não se envolvem com processos educativos que são oferecidos?
Cipoém: É, professora, primeiramente eu digo assim que muitos não tem essa oportunidade
né, e muitos que chegam aqui eles já vem de outros canto e tem passado por, por algum tipo
de emprego na, no sistema penitenciário, então esses geralmente voltam a trabalhar no
sistema, mesmo que ele saia, e volte praticar algo errado, mas volta pra cá e volta a trabalhar
até porque nos pavilhões é, não aceita, não aceita pessoas que já trabalhou no sistema ou
trabalha no sistema dentro, porque pra eles é como se a gente fosse pessoas que iam dedurar,
entendeu, se fosse pro pavilhão ia ver alguma situação errada lá e saísse, vinha pra direção e
vinha dedurar, então muitas vezes nós não realmente não somos aceitos mais nos pavilhão,
então geralmente é como eu digo, muitas vezes aqueles que saem, saem com pensamentos
maldosos né, pra fazer ainda coisa errada não é todos, mas também tem, eu tem alguns que
saíram aí, se dedicaram a trabalhar né, se dedicaram a trabalhar e viver e ―veve‖ hoje na
sociedade, sem fazer nenhum mal a ninguém nem nada de errado mais.
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Daise: [...], e você quando se aproximou aqui do processo educativo que foi oferecido você
foi lá e quis não é, por que que você quis e porque você continuou querendo e continua ainda?
Cipoém: Isso é muito importante a senhora ter feito essa pergunta, porque realmente é como
eu disse pra senhora, eu venho dizendo, a gente ―temos que querer‖, então pra mim o quanto
mais eu procurar o melhor, pra mim é melhor ainda né, porque eu vou sair daqui uma pessoa
com outra mente, com outra cabeça, aqui a gente se ocupa né, a gente se ocupa no trabalho, a
gente se ocupa no estudo, numa profissão de eletricista, que já veio aqui eletricista, pedreiro,
é, é encanador né, pintor, que inclusive eu fiz um concluir a de pintor que foi aqui, eu recebi
o meu diploma né, de profissional qualificado. Então hoje eu sei chegar numa casa, eu sei
pintar, sei como começar e sei como terminar, sei quantos litros e galões de tinta eu vou usar
né, eu vou determinar pra aquilo alí, então pra mim é uma gratificação ótima de... eu me sinto
feliz né, a cada dia de, concretizar um, um, como é que a gente dá o nome? Uma profissão
dessa. Então pra mim é bom e eu creio que alguns que tem aqui também é muito bom.

8º - SALSA AMERICANA (42 anos)
Daise: Boa tarde! Como é seu nome?
Salsa-americana: Salsa-americana.
Daise: Quantos anos [...]?
Salsa-americana: 42 anos.
Daise: [...] eu chegando pra você e dizendo uma palavra, aí quando eu disser essa palavra eu
quero que você me diga o que é que vem na sua cabeça, educação.
Salsa-americana: Educação, agora você me pegou assim, de repente, na hora...educação, acho
que na minha opinião esporte, é, é, como é que se diz, esporte, lazer, sei lá, passear com a
família, essas coisas, na minha concepção né.
Daise: Fique à vontade, o que interessa é a sua.
Salsa-americana: Pois é esporte, lazer, passear com a família, sair com os amigos, ir pra uma
praia, pro shopping, eu penso assim.
Daise: [...], quando você começou a estudar?
Salsa-americana: Eu comecei a estudar quando eu tinha meus 11 anos.
Daise: Como é que foi:
Salsa-americana: Uma experiência muito boa, conheci bastes amigos, conheci a minha atual
esposa no colégio, foi ótimo, tenho um filho com ela, então eu devo a minha família, primeiro
de tudo, primeiro lugar à Deus e segundo o colégio, se não fosse o colégio não tinha
conhecido ela.
Daise: E, a relação com os professores, aqui, como era?
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Salsa-americana: Os professores? Ótima, ótima, tem uma professora aqui que a gente se dá
muito bem, é tanto que o nome dela é Francisca, a gente se dá muito bem, ela é católica ela
traz as coisas pra mim, ela trouxe até um santinho pra mim, ela traz umas imagemzinhas pra
mim entendeu, a gente se dá muito bem eu e ela, tanto eu e ela quanto ela com todo mundo,
todo mundo adora ela.
Daise: me diga uma coisa, como é estudar dentro da prisão, aí essa é minha grande
curiosidade, como é estudar aqui dentro?
Salsa-americana: Isso aí, é, é, é uma pergunta simples, e uma pergunta simples e uma resposta
bem simples. É muito bom por que? Porque aqui a gente tem que se ocupar em alguma coisa,
então a gente estudando, a gente está prestando atenção na aula, na professora, nos colegas
que estão do nosso lado, então a gente tá passando o tempo, então é muito bom isso, é ótimo,
ótimo.
Daise: Então por que você acha que outros internos, outras pessoas que estão aqui, outros
internos que estão com você, não participam de processos educativos oferecidos?
Salsa-americana: Agora ―doutora‖ a senhora me pegou viu professora porque sinceramente eu
não sei o por que...
Daise: O que é que você supõe, você acha que é por que, uma suposição?
Salsa-americana: Eu acho que pra..., eu acho que na minha opinião possa ser brutalidade uma
e a outra pode ser porque negócio de facção, esse negócio de confusão, que esse não pode tá
do lado de não sei de quem, eu penso assim, porque aqui nós, aqui onde nós estamos, nós
somos do setor dos trabalhadores, então eu tenho acesso, não pra sair, mas tem acesso em
todo canto aqui entendeu, então eles que estão no pavilhão são fechado, então eles não tem
acesso, a gente tem a acesso, a gente tem nossa própria chave, a gente sai a hora que quer, a
gente assim, eu digo assim, aqui dentro entendeu, a gente sai a hora que quer, a gente come
bem igual como eles comem entendeu, então eu penso assim porque eles não querem se
misturar, não querem se misturar, na minha opinião né.
Daise: Então pra fechar, o que é que fez você procurar educação aqui dentro e o que faz você
ter vontade de estudar? As duas coisas
Salsa-americana: O que fez eu procurar educação aqui dentro, justamente como acabei de
falar pra senhora é, pra se distrair, pra conhecer amizades, ter amizades, crescer um poucos
entendeu e estudar é bom pra gente tá sempre é, é, as vezes pronto, as vezes, pronto eu tava
esses dias ali, na minha salinha, eu tava fazendo umas cartinha..viximaria, vixi como é que se
escreve isso, então é muito bom a gente tá sempre, então é como eu falei pra mim, quando eu
sair daqui eu vou voltar a estudar, não vou tá com falta, vou começar do primeiro ano,
primeira pra tá atualizado com as coisa entendeu, porque aqui e acolá eu, por que, porque aqui
a gente não tem acesso a isso aqui entendeu, aqui a gente escreve um negócio, se tá errado
eles ajeita né, mas aqui a gente não tem, aqui e acolá eu faço um negócio e falei, valha minha
nossa senhora, as vezes dá um branco, não é nem o erra é porque dá um branco, é muito bom
a gente tá direto na sala de aula, tirar um tempinho pra gente tá sempre...pra não ficar...
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9º - REQUERIZ (53 anos)
Daise: Boa tarde! Como é seu nome?
Requeriz: Requeriz.
Daise: Quantos anos?
Requeriz: 53 anos.
Daise: [...], quando eu digo a palavra assim, educação, me diga o que vem na sua cabeça
agora
Requeriz: Eu acho que pra mim seria muito importante né, pelo menos pra gente aprender
mais alguma coisa, quem tá... eu comecei a estudar..., só fiz a primeira, segunda, terceiro ano
primário, de lá pra cá não estudei mais e quando eu vi pra qui pra, pro presídio foi onde eu
comecei a estudar, eu já tô me aperfeiçoando, só que tá, pra mim tá fazendo falta né, porque a
gente tá aqui trancado tem que se movimentar, fazer alguma coisa pra esquecer os problemas
da rua, né, das coisas, né e esperar que Deus ajude,
*Interrupção, agente perguntando nome completo do interno.
aí é isso que eu quero, que eu queria e gostaria, e muita gente que gostaria também né, porque
tem muitos que quer aprender, que não tem aula aqui, não tem..., aqui não tem nada pra gente
fazer né, só...

Daise: Então, as palavras que mais marcam o nome educação...
Requeriz: É, eu acho que é aprender né e, e desenvolver mais a cultura da gente né, mas é isso
que eu entendo um pouco né.
Daise: E quando o senhor começou a estudar?
Requeriz: Eu comecei a estudar eu tinha, tinha, eu só estudei três anos só, primeiro, segundo
terceiro ano, de lá pra pra eu num...eu precisava de ajudar meus pais aí não tinha condições
né, aí eu fui andar, fui trabalhar, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, aí de lá pra cá eu
esqueci do colégio, tá fazendo muita falta, e realmente eu tenho, eu tenho um problema com a
aprendizagem, eu gaguejo sabe, aí eu atrapalho as letras, confundo, aí de lá pra cá eu fiquei,
num deu mais vontade né, ficava com..., sem sentido né, pronto aí nunca mais quis estudar,
mas aí eu senti que o bom mesmo é estudar, aprender pra pessoa ser alguma coisa na vida né,
eu acho que pra mim é isso, de tudo importante mais é isso pra gente.
Daise: e como é estudar dentro da prisão?
Requeriz: É eu acho que seja, é uma coisa que é importante pra gente e é bom porque...
Daise: Qual o sentimento de estudar dentro da prisão?
Requeriz: A gente aprende mais alguma coisa, a gente fica livre de tá nos problema aí com os
amigos e tá levando a cultura pra gente aprender mais alguma coisa na vida né, eu acho que
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pra mim seria muito importante né, não só eu como tem um bocado deles aí que querem
aprender ainda alguma coisa e, eu ainda tô, eu tô dizendo que tô velho, mas a minha idade
num...eu já vi gente se formar com mais de 50 anos, 60 anos. Minha família todinha é
formada, graças a Deus, mas aí só eu que esqueci os problemas, mas pra mim educação aqui é
importante pra gente né.
Daise: E a atuação dos professores?
Requeriz: Também é muito bom né porque, todos eles são, os que vieram aqui, quando eu
tava trabalhando lá também foi tudo bom pra mim. A gente também tem uma remissão, aí
parou por causa disso também né, porque já saia até melhor né, aprendia e tinha a remissão
também né, mas tudo isso tá fazendo muita falta mesmo, muita falta mesmo.
Daise: Mas me diga uma coisa [...], você, na sua concepção, por que outras pessoas, outros
internos aqui, não se envolvem com os processos educativos que são oferecidos?
Requeriz: É porque a maioria deles não é..., vai depender de cada pessoa, você sabe que aqui
dentro tem muita gente que é zero né, num pensa na vida, não pensa no futuro. Eu mesmo
num é que eu não pense, eu penso na minha vida, na minha família, eu num... eutô aqui por
um crime ―véi‖, um crime que eu cometi, pra mim foi a coisa mais complicada da minha vida,
eu tô perdendo aqui três anos e pouco que eu vou passar aqui dentro é, foi quase uma vida pra
mim né, aí a pessoa, pra mim estudar e o pessoal que fala.....não deixe.... quero sair desse
mundo velho do crime.

Daise: Aí o senhor acha que eles não estudam por que?
Requeriz: Porque tá faltando professor, falta professor falta...falta alguém pra orientar a gente
aqui né, porque o estado tá praticamente falido né, não tem nem condições de botar professor
aqui pra ensinar, não tem nada pra gente, era bom se tivesse né, pra quem quer aprender né,
quem quer desenvolver alguma coisa, ficaria muito bom.
Daise: E o que é que fez com que o senhor procurasse dentro da prisão a educação eo que faz
o senhor ter tanta vontade de continuar?
Requeriz: É, as duas perguntas, primeira eu num, vem esse negócio de internet, essas coisas
todas e eu num sei, eu nunca aprendi né a fazer tal, aí eu me dedicar, eu tô me dedicando pra
ver se, se eu desenvolvo alguma coisa porque a gente fica, procura uma coisa pra fazer e num
sabe né, aí eu digo, vou estudar, vou aprender pra fazer alguma coisa na vida, aí eu tô
desenvolvendo, agora só que parou de uma vez a gente para também né, mas eu achava muito,
pra mim era muito importante. Depois de 53 anos que eu, eu convivo com a vida nunca liguei
de estudar. Eu sempre trabalhei né, me envolvi em trabalho, nunca precisei de ninguém pra
mim, só eu mesmo trabalhando pra mim mesmo, aí eu achava que pra mim era tudo, mas não
é não viu, o estudo é muito importante, com certeza o estudo é muito importante pra gente, até
pra falar é a coisa mais importante na vida da gente né, Deus compensa.
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10º - GLICIRRIZA (41 anos)
Daise: Boa tarde! Como é seu nome?
Glicirriza: Glicirriza.
Daise: Você tem quantos anos, (...)?
Glicirriza: Tenho 41.
Daise: [...] se eu digo pra você, educação, o que é que vem na sua cabeça? Fale tudo que vem
na sua cabeça.
Glicirriza: Educação, educação é, eu creio que seja, pelo menos pra mim é uma coisa boa né,
uma coisa que vai me ajudar, uma coisa que eu vou aprender, aprendendo com o que eu não
tinha né, por exemplo e, educação pra mim é coisa muito importante né, ao qual eu sei que,
algum, eu já estudei aqui e aprendi coisa ainda que, aprendi muitas coisa que eu não sabia, na
educação né, em termos de muitas coisas, nas áreas de minha vida, coisas que me ajudaram
que vão me ajudar e que me ajudaram né, eu imagino.
Daise: E quando você começou a estudar?
Glicirriza: Eu realmente eu, é de criança ainda, no estudo, perdi minha mãe, não conheci
minha mãe, é convivi com meu pai, meu pai, aí meu pai com outras mulheres aí nunca
estudei, então realmente eu vim estudar algumas coisa aqui no presídio, dentro da
penitenciária, né e realmente eu não sabia escrever meu nome, hoje eu escrevo meu nome e
escrevo o nome dos meus filho e algumas coisa à mais né.
Daise: Então o senhor não tinha tido contato com o estudo antes...
Glicirriza: Nunca não, nunca tinha tido é, nunca, nunca, exatamente, só depois do presídio.
Daise: Então como é estudar na prisão?
Glicirriza: Estudar na prisão é uma coisa, coisa nova né, imagine assim, coisa, experiência
nova né, eu me alegrei muito em algumas coisa né, e só em eu saber aprender fazer o nome o
nome do filho, da filha, da esposa, foi realmente coisa legal que eu achei né, experiência que
num tinha e eu vim descobrir aqui dentro da prisão né, na educação, na área da educação.
Daise: E a relação com os professores?
Glicirriza: Relação com o professor foi, maravilhoso né, realmente a, posso falar o nome da
professora né? Foi a professora Josete, é uma, conhecimento muito bom com ela, aprendi
muitas coisa um, área de confiança, que ela dava confiança à ―nóis‖ né, inclusive cheguei a
ficar com a chave do colégio, eu chegava pelo colégio ali, limpava, varria, tirava poeira,
limpava os livros, as prateleiras dos livros lá e ficava com a chave, eu achei maravilhoso,
legal mesmo né.
Daise: Me diga uma coisa, por que que o senhor acha que outros internos que estão aqui, eles
não participam desses processos educativos que são oferecidos dentro do presídio, eles não
participam por que na sua visão?
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Glicirriza: É, alguns até tem vontade de participar né, numas áreas, por exemplo, é, mas por
eles saírem lá de dentro já não são mais bem vistos pela própria, pelo próprio sistema lá
dentro né, do pavilhão, outros querem ter oportunidade, mas é algumas vez não tem a
confiança, né do sistema também por ser considerado alguns bandido que num, dessa maneira
assim se regenerar num consegue se regenerar né, mas outros teve essa oportunidade e já
conheço alguns deles que saíram daqui regenerados a parte do estudo, educação, hoje nós tem
notícia que eles trabalham lá, ―vevem‖ bem lá fora né, conseguiram aprender muitas coisa
aqui dentro em termo da educação como assinatura do seu nome, leitura, tudo isso e, alguns
num vem porque também as ―vez‖ num tem até um voto de confiança do sistema né prisional,
mas eu creio que alguns tem essa vontade de estudar, até porque eu já morei no pavilhão
também antes de trabalhar aqui e tem muitos lá que nem sabe realmente eu levo até um papel
pra eles assinar eles no dedo né, e as vez tem vontade de, de estudar e realmente também num
tá tendo mais a aula né porque teve esse problema no sistema penitenciário e tá fazendo muita
falta né, muita falta mesmo, o estudo, a educação aqui dentro, que num tá tendo né.

Daise: E, pra o senhor, o que foi que fez o senhor procurar estudar aqui dentro e o que faz
continuar com essa vontade de estudar.
Glicirriza: Graças a Deus, porque me procurou eu estudar aqui dentro, procurar estudo foi é se
regenerar sabe, buscar mais um voto de confiança das autoridade né, ter oportunidade de
trabalho também né e insistir mais em saber alguma coisa, conhecer mais né, as coisas por
exemplo como ler livros né, livros históricos e como aprender muitas coisa inclusive em ler a
Bíblia que é a coisa que me ensinou muito, que me ajudou muito e tá me ajudando né até hoje,
graças a Deus, e daí por diante, foi uma coisa maravilhosa que ainda tenho vontade ainda de
continuar ainda né, até que eu cheguei a, quando eu sair daqui a professora lá tem onde ela
ensina ela dá carta branca para que nós venha procurar lá pra poder se matricular lá fora, ela
tem feito isso com muitos alunos aqui que saíram daqui de dentro ainda hoje estão estudando
com ela lá fora né, graças a deus por isso pela vida dela e daí por diante né.
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APÊNDICE 2: ENTREVISTA INDIVIDUAL/EXPLORATÓRIA
(ROTEIRO TEMÁTICO)

1 – Quando eu digo educação, você pensa em que?
2 – Quando você começou a estudar? E depois?
3 – Como é estudar na prisão? (ou, como foi estudar na prisão?)
4 – Como tem sido a relação com os professores?
5 – Por que outros internos não participam do processo educacional oferecido na prisão?
6 – Por que você continua a estudar dentro da prisão?
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APÊNDICE 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Convidamos________________________________________________________para
participar como entrevistado (a) da pesquisa PROCESSOS EDUCACIONAIS NO
CÁRCERE: UM ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JOVENS E
ADULTOS NAS PRISÕES, sob orientação do Professor Dr. Moisés Domingos Sobrinho,
professor do Programa de Pós-graduação em Educação - PPGED, da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte - UFRN, com participação da orientanda Francisca Daise Galvão Freire.
Esta investigação tem como objetivo principal pesquisar, entre os jovens privados de
liberdade as representações que adotam sobre os processos educacionais no cárcere,
identificando assim a influência dos processos educacionais intra e extra-muros em suas
vidas.
Para tanto, é necessário coletar dados e informações dos internos que passaram por processos
formativos dentro da prisão. A coleta de dados será feita através de entrevistas individuais.
Os dados aqui coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins da presente
pesquisa e suas divulgações. Quanto aos participantes da pesquisa, fica garantida a
confidencialidade com relação aos depoimentos prestados.
Sua participação nesta fase da investigação é importante, mas você não é obrigado (a) a
participar e, ainda, mesmo tendo concordado em participar, você pode sair a qualquer
momento do estudo caso assim o desejar, sem que lhe seja imputada qualquer penalidade.

Eu_______________________________________________________________,
Carteira de identidade n._______________________, concordo com a realização da pesquisa.
Assinatura:_________________________________________________
Local e Data:_____________________________________________________
Francisca Daise Galvão Freire:______________________________________
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APÊNDICE 4: CARTA DE APRESENTAÇÃO
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ANEXOS

A – Imagens (Salas de aula do presídio Estadual de Alcaçuz)
B – Mapa – Localização do presídio Estadual de Alcaçuz
C – Unidades Prisionais do Rio Grande do Norte
D – Diretrizes Nacionais: Educação em Prisões
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ANEXO A: Imagens de salas de aulas

Figura 5: Sala de aula no presídio Estadual de Alcaçuz (parte externa)

Figura 6: Sala de aula do presídio Estadual de Alcaçuz
*Arquivo pessoal
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Figura 7: Sala de aula do presídio Estadual de Alcaçuz

Figura 8: Sala de aula do presídio Estadual de Alcaçuz – Alunos do Projovem
Urbano/Prisional.
*Arquivo pessoal
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ANEXO B: MAPA
Figura 9: Localização do Presídio Estadual de Alcaçuz – RN

Fonte:https://www.google.com.br/imgres
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ANEXO C: Unidades Prisionais do Rio Grande do Norte: Cadeias, Penitenciárias e
Unidade Psiquiátrica.

1) Cadeia Pública de Caraúbas
Rua Projetada, s/n, Bairro Aeroporto. Caraúbas/RN. CEP: 59780-000
(84) 3337-2729
E-mail: cpcaraubas@rn.gov.br
2) Cadeia Pública de Mossoró – Des. Manoel Onofre de Souza
Sítio Riacho Grande, RN 017- Km 15. (Estrada Mossoró/Baraúnas)
Mossoró/RN CEP: 59.600-000
(84) 3324-7030
E-mail: cpmossoro@rn.gov.br
3) Cadeia Pública de Natal - Raimundo Nonato
Av. Itapetinga, s/n, Potengi - Natal/RN CEP: 59.124-010
(84) 3232-7815 E-mail: cpnatal@rn.gov.br
4) Cadeia Pública de Nova Cruz
Sítio Trigueiro s/n. Nova Cruz. (Zona Rural). Nova Cruz/RN. CEP: 59.215-000
E-mail: cpnc@rn.gov.br
5) Complexo Penal Dr. João Chaves
Av. Dr. João Medeiros Filho, Nº 963 – Estrada da Redinha, Km 10, Potengi.
Natal/RN CEP: 59020-200
(84) 3232-7805 E-mail: cpjc@rn.gov.br
6) Complexo Penal Dr. João Chaves – Pavilhão Feminino
Av. Dr. João Medeiros Filho, Nº 963 – Estrada da Redinha, Km 10, Potengi.
Natal/RN CEP: 59020-200
(84) 3232-7804 E-mail: cpjcfem@rn.gov.br
7) Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio
Sítio Riacho Grande, RN 017-Km 15. (Estrada Mossoró/Baraúnas)
Mossoró-RN CEP: 59.600-000
(84) 3503-1051
E-mail: cpmarionegocio@rn.gov.br
8) Complexo Penal Estadual de Pau dos Ferros
Rua Hipólito Cassiano, s/n. São Judas Tadeu. Pau dos Ferros – RN CEP: 59.900-000
(84) 3351-4066
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E-mail: cprpf@rn.gov.br
9) Penitenciária Estadual de Alcaçuz - „Dr. Francisco Nogueira Fernandes‟
Distrito de Alcaçuz, Nísia Floresta - RN CEP: 59000-000
(84) 3277-7711
E-mail: pea@rn.gov.br
10) Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga
Distrito de Alcaçuz, Nísia Floresta-RN CEP: 59300-000
Email: pavilhao5@rn.gov.br
11) Penitenciária Estadual de Parnamirim – „Des. João Marinho da Silva‟
Terra Nova, s/n, (situado à margem esquerda do Rio Pitimbu)
Parnamirim/RN CEP: 59150-000
(84) 3232-7681
E-mail: pesdirecao@rn.gov.br
12) Penitenciária Estadual do Seridó
Rua da Liberdade, s/n, Samanaú.
Caicó/RN CEP: 59300-000
Email: pep@rn.gov.br
13) Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento
Rua Iguatú, s/n, Potengi. Conjunto Santarém – Natal/RN CEP: 59124-010
(84) 3232-7801
E-mail: upct@rn.gov.br

Centros de Detenção Provisória da Capital e do Interior

14) Centro de Detenção Provisória de Pirangi
Rua Airton Senna, S/N. Conj: Pirangi. Neópolis. Natal/RN. CEP: 59088-300
(84) 3232-0134
E-mail: cdppirangi@rn.gov.br
15) Centro de Detenção Provisória Potengi
Travessa Macaé, nº 50. Conj. Santa Catarina.
Natal /RN CEP: 59110-185
(84) 3232-5108
E-mail: cpmarionegocio@rn.gov.br
16) Centro de Detenção Provisória da Ribeira
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Rua Capitão José da Penha, 154 – Ribeira – Natal/RN CEP: 59012-080
(84) 3232-3052
E-mail: cdp.ribeira@rn.gov.br
17) Centro de Detenção Provisória da Zona Norte
Av. Dr. João Medeiros Filho, s/n, - Bairro – Santa Catarina.
Natal/RN CEP: 59034-7766
E-mail: cdpzn@rn.gov.br
18) Centro de Detenção Provisória Zona Sul - Candelária
Av. Prudente de Morais, s/n – Candelária. Natal/RN
(84) 3232-2322
E-mail: cdpzs@rn.gov.br
19) Centro de Detenção Provisória de Apodi
Rua Sebastião Sizenando, S/N. BR-304. Apodi. CEP: 59700-000
E-mail: cdpapodi@rn.gov.br
20) Centro de Detenção Provisória de Currais Novos
Rua Lula Gomes. 156. Centro. Currais Novos. CEP: 59380-000
(84) 3431-2509
E-mail: cdpparnamirim@rn.gov.br
21) Centro de Detenção Provisória de Parelhas
Rua Ovídio Dantas, S/N. Centro. Parelhas. CEP: 59360-000
E-mail: cdpparelhas@rn.gov.br
22) Centro de Detenção Provisória de Santa Cruz
Rua Joaquim Rogério, 268. DNER. Santa Cruz/RN. CEP: 59200-000
(84) 3291-6930
E-mail: cdpsantacruz@rn.gov.br
23) Centro de Detenção Provisória de Ceará-Mirim
Rua Pacheco Dantas, S/N. Centro. Ceará-Mirim. CEP: 59500-000
E-mail: cdpcmirim@rn.gov.br
24) Centro de Detenção Provisória de Jucurutru
Rua Cel. Damasceno, 323. Centro. Jucurutu. CEP: 59330-000
E-mail: cdpparnamirim@rn.gov.br
25) Centro de Detenção Provisória de Macaíba
Rua São João, S/N. Conj. Alfredo Mesquita. (Antiga Delegacia) CEP: 59280-000
E-mail: cdpmacaiba@rn.gov.br
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26) Centro de Detenção Provisória de Macau
Rua Abelardo de Melo, S/N. Valadão. Macau. CEP: 59500-000
E-mail: cdp-macau@rn.gov.br
27) Centro de Detenção Provisória de Nova Parnamirim
Rua Pedra Preta, S/N. Nova Parnamirim. CEP: 59152-650
(84) 3608-3751
E-mail: cdpnp@rn.gov.br
28) Centro de Detenção Provisória de Parnamirim (Feminino)
Rua Rio Madeira – Parque Industrial. Parnamirim.
CEP: 59149-203
E-mail: cdp.par.fem@rn.gov.br
29) Centro de Detenção Provisória de Parnamirim (Masculino)
Rua Felisbela Wanderley, 80. Rosa dos Ventos.
Parnamirim CEP: 59141-410
E-mail: cdpparnamirim@rn.gov.br
30) Centro de Detenção Provisória de Patu
Rua Lucas Martins, 51. Costa e Silva. Patu. CEP: 59770-000
(84) 3361-2849 / 3361-2549
E-mail: cdppatu@rn.gov.br
31) Centro de Detenção Masculino de Pau dos Ferros
Rua José Meireles, 151. São Benedito. Pau dos Ferros. CEP: 59900-000
(84) 3351-9650
E-mail: cprpf-rn@rn.gov.br
32) Centro de Detenção Masculino de São Paulo do Potengi
Rua Ouro Branco, 1073. Novo Juremal. São Paulo do Potengi. CEP: 59460-000
(84) 3251-4966
E-mail: cdpspp@rn.gov.br
33) Centro de Detenção Provisória de Assú
Avenida João Pessoa, nº 598. Centro. Assú / RN CEP: 59650-00
E-mail: cdpassu@rn.gov.br
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ANEXO D: DIRETRIZES NACIONAIS: EDUCAÇÃO EM PRISÕES

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na alínea ―c‖ do parágrafo 1º do
artigo 9º da Lei nº 4.024/61 com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, nos artigos 36-A, 36-B,
36-C, 36-D, 37, 39, 40, 41, e 42 da Lei nº 9.394/96 com a redação dada pela Lei nº
11.741/2008, bem como no Decreto nº 5.154/2004, e com fundamento no Parecer CNE/CEB
nº 4/2010, homologado por Despacho do Senhor Ministro da Educação, publicado no D.O.U.
de 7/5/2010.
Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e
adultos privados de liberdade em estabelecimentos penais, na forma desta Resolução.
Art. 2º As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem estar calcadas na
legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução Penal, nos tratados internacionais
firmados pelo Brasil no âmbito das políticas de Direitos Humanos e privação de liberdade,
devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino
e são extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional e àqueles
que cumprem medidas de segurança.
Art. 3º A oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos penais obedecerá às
seguintes orientações:
I – é atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito Federal
(Secretaria de Educação ou órgão equivalente) e deverá ser realizada em articulação com os
órgãos responsáveis pela sua Administração Penitenciária, exceto nas penitenciárias federais,
cujos programas educacionais estarão sob a responsabilidade do Ministério da Educação em
articulação com o Ministério da Justiça, que poderá celebrar convênios com Estados, Distrito
Federal e Municípios;
II – será financiada com as fontes de recursos públicos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino, entre as quais o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), destinados à
modalidade de Educação de Jovens e Adultos e, de forma complementar, com outras fontes
estaduais e federais;
III – estará associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, educação
profissional, fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação e manutenção de
bibliotecas destinadas ao atendimento à população privada de liberdade, inclusive as ações de
valorização dos profissionais que trabalham nesses espaços;
IV – promoverá o envolvimento da comunidade e dos familiares dos indivíduos em situação
de privação de liberdade e preverá atendimento diferenciado de acordo com as especificidades
de cada medida e/ou regime prisional, considerando as necessidades de inclusão e

140

acessibilidade, bem como as peculiaridades de gênero, raça e etnia, credo, idade e condição
social da população atendida;
V – poderá ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais e programas que
funcionam fora dos estabelecimentos penais;
VI – desenvolverá políticas de elevação de escolaridade associada à qualificação profissional,
articulando-as, também, de maneira intersetorial, a políticas e programas destinados a jovens e
adultos;
VII – contemplará o atendimento em todos os turnos;
VIII – será organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade da
população carcerária levando em consideração a flexibilidade prevista no art. 23 da Lei nº
9.394/96 (LDB).
Art. 4º Visando à institucionalização de mecanismos de informação sobre a educação em
espaços de privação de liberdade, com vistas ao planejamento e controle social, os órgãos
responsáveis pela educação nos Estados e no Distrito Federal deverão:
I – tornar público, por meio de relatório anual, a situação e as ações realizadas para a oferta de
Educação de Jovens e Adultos, em cada estabelecimento penal sob sua responsabilidade;
II – promover, em articulação com o órgão responsável pelo sistema prisional nos Estados e
no Distrito Federal, programas e projetos de fomento à pesquisa, de produção de documentos
e publicações e a organização de campanhas sobre o valor da educação em espaços de
privação de liberdade;
III – implementar nos estabelecimentos penais estratégias de divulgação das ações de
educação para os internos, incluindo-se chamadas públicas periódicas destinadas a matrículas.
Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e a União, levando em consideração as especificidades
da educação em espaços de privação de liberdade, deverão incentivar a promoção de novas
estratégias pedagógicas, produção de materiais didáticos e a implementação de novas
metodologias e tecnologias educacionais, assim como de programas educativos na
modalidade Educação a Distância (EAD), a serem empregados no âmbito das escolas do
sistema prisional.
Art. 6º A gestão da educação no contexto prisional deverá promover parcerias com diferentes
esferas e áreas de governo, bem como com universidades, instituições de Educação
Profissional e organizações da sociedade civil, com vistas à formulação, execução,
monitoramento e avaliação de políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos em
situação de privação de liberdade.
Parágrafo único. As parcerias a que se refere o caput deste artigo dar-se-ão em perspectiva
complementar à política educacional implementada pelos órgãos responsáveis pela educação
da União, dos Estados e do Distrito Federal.
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Art. 7º As autoridades responsáveis pela política de execução penal nos Estados e Distrito
Federal deverão, conforme previsto nas Resoluções do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, propiciar espaços físicos adequados às atividades educacionais,
esportivas, culturais, de formação profissional e de lazer, integrando-as às rotinas dos
estabelecimentos penais.
Parágrafo único. Os Estados e o Distrito Federal deverão contemplar no seu planejamento a
adequação dos espaços físicos e instalações disponíveis para a implementação das ações de
educação de forma a atender às exigências desta Resolução.
Art. 8º As ações, projetos e programas governamentais destinados à EJA, incluindo o
provimento de materiais didáticos e escolares, apoio pedagógico, alimentação e saúde dos
estudantes, contemplarão as instituições e programas educacionais dos estabelecimentos
penais.
Art. 9º A oferta de Educação Profissional nos estabelecimentos penais deverá seguir as
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, inclusive
com relação ao estágio profissional supervisionado concebido como ato educativo.
Art. 10º As atividades laborais e artístico-culturais deverão ser reconhecidas e valorizadas
como elementos formativos integrados à oferta de educação, podendo ser contempladas no
projeto político-pedagógico como atividades curriculares, desde que devidamente
fundamentadas.
Parágrafo Único. As atividades laborais, artístico-culturais, de esporte e de lazer, previstas no
caput deste artigo, deverão ser realizadas em condições e horários compatíveis com as
atividades educacionais.
Art. 11º Educadores, gestores e técnicos que atuam nos estabelecimentos penais deverão ter
acesso a programas de formação inicial e continuada que levem em consideração as
especificidades da política de execução penal.
§ 1º Os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais do magistério
devidamente habilitados e com remuneração condizente com as especificidades da função.
§ 2º A pessoa privada de liberdade ou internada, desde que possua perfil adequado e
recebapreparação especial, poderá atuar em apoio ao profissional da educação, auxiliando-o
no processo educativo e não em sua substituição.
Art. 12º O planejamento das ações de educação em espaços prisionais poderá contemplar,
além das atividades de educação formal, propostas de educação não-formal, bem como de
educação para o trabalho, inclusive na modalidade de Educação a Distância, conforme
previsto em Resoluções deste Conselho sobre EJA.
§ 1º Recomenda-se que em cada unidade da federação as ações de educação formal
desenvolvidas nos espaços prisionais sigam um calendário unificado, comum a todos os
estabelecimentos.
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§ 2º Devem ser garantidas condições de acesso e permanência na Educação Superior
(graduação e pós-graduação), a partir da participação em exames de estudantes que
demandam esse nível de ensino, respeitadas as normas vigentes e as características e
possibilidades dos regimes de cumprimento de pena previstas pela Lei nº 7.210/84.
Art. 13º Os planos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios
deverão incluir objetivos e metas de educação em espaços de privação de liberdade que
atendam as especificidades dos regimes penais previstos no Plano Nacional de Educação.
Art. 14º Os Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal atuarão na
implementação e fiscalização destas Diretrizes, articulando-se, para isso, com os Conselhos
Penitenciários Estaduais e do Distrito Federal ou seus congêneres.
Parágrafo Único. Nas penitenciárias federais a atuação prevista no caput deste artigo compete
ao Conselho Nacional de Educação ou, mediante acordo e delegação, aos Conselhos de
Educação dos Estados onde se localizam os estabelecimentos penais.
Art. 15º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando- se quaisquer
disposições em contrário.
Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011
Altera a Lei n. 7.210 de 11 de junho de 1984 (Lei de Execução Penal) para dispor sobre a
remição de parte do tempo de execução da pena para estudo ou trabalho.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os arts. 126, 127, 128, 129 da Lei n. 7.210, de 11 de junho de 1984 (Lei de Execução
Penal), passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 126. – O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1º - A contagem do tempo referida no caput será feita à razão de:
I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda, de requalificação
profissional – divididos, no mínimo, em 3 (três) dias;
II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2º - As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de
forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo
serão definidas de forma a se compatibilizarem.
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§ 4º - O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos
continuará a beneficiar-se com a remição.
§ 5º - O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no
caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena,
desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
§ 6º - O condenado que cumprir pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui
liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação
profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observando, o
disposto no inciso I do § 1º deste artigo.
§ 7º - O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.
§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.
(NR)
Art. 127 – Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observando o dispositivo no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar. (NR)
Art. 128 – O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. (NR)
Art. 129 – A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia
do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informações
dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou atividades de ensino de cada um
deles.
§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar
mensalmente, por meio de declaração de respectiva unidade de ensino, a frequência e o
aproveitamento escolar.
§ 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (NR)
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2011, 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Fernando Haddad
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