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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa analisa as representações sociais de presos (as), coordenadores e professores, 

sobre os programas de ressocialização, por meio das atividades de educacionais e de 

laborterapia, desenvolvidos nas unidades prisionais Cadeião destina a pessoas do sexo 

masculino e Presídio Feminino no município de Nossa Senhora do Socorro, tendo em vista da 

ampliação dos direitos e da cidadania deste segmento. A perspectiva histórica com base na 

dialética orientou o entendimento da dinâmica das contradições intrínsecas nas relações 

sociais no âmbito sistema penitenciário inserido na lógica do Estado neoliberal cuja 

prioridade são as relações de mercado e não as relações humanas. Como norte teórico 

destacam–se as categorias: trabalho, educação, gênero, sistema prisional e formação de 

professores, consideradas relevantes para subsidiar a produção do conhecimento sobre o 

objeto. Os sujeitos foram abordados via entrevistas semiestruturadas por possibilitar a 

emissão de opiniões sobre fatos, sentimentos, planos de ação e condutas, e a análise de 

aspectos da subjetividade, visto que lida com atitudes e valores perante os fatos. Com base 

nos dados obtidos podemos dizer que a mesma apresenta características semelhantes a da 

população brasileira, pois é constituída em sua maior parte de pobre com baixa escolarização. 

Não obstante o dia a dia no sistema prisional, embora sejam heterogêneos, de certa forma 

apresentam aspectos comuns a todas as no tocante as formas de controle e contenção dos 

presos, na disciplina e na estrutura física. Embora as políticas sejam criadas e implantadas sob 

a égide da recuperação e da ressocialização além de trazerem de forma subliminar um 

discurso ideológico que sustenta no tripé trabalho profissionalização/educação/assistência, 

certamente não são poucos os obstáculos que se antepõem à implementação das políticas 

penais, com um mínimo de êxito, haja vista o interesse político e da sociedade em recuperar. 

 

Palavras Chaves – Trabalho, Educação, Sistema Prisional, Ressocialização e Formação dos 

Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research analyzes the social representations of prisoners (as), coordinators and teachers 

about the programs of rehabilitation by means of educational and larbotheraphy activities, 

developed in prisons Cadeião intended for persons male and Female Prison in the city of Our 

lady of Perpetual Help., in view of the expansion of rights and citizenship in this segment. 

The historical perspective based on dialectics guided the understanding of dynamics inherent 

contradictions in social relations within the prison system inserted into the logic of the 

neoliberal state whose priority is the market relations and not human relations. As a 

theoretical north there are the categories: work, education, gender, prison system and training 

of teachers, considered relevant to subsidize the production of knowledge about the object. 

The subjects were approached via semi-structured interviews allow for the issuance of 

opinions on facts, feelings, action plans and conduct, and analysis of aspects of subjectivity, 

as it deals with attitudes and values towards the facts. Based on the data obtained we can say 

that it has similar characteristics to the Brazilian population, it consists mostly of poor with 

low education. Notwithstanding the day to day in the prison system, although heterogeneous, 

somehow have common aspects with regard to all forms of control and restraint of prisoners, 

in the discipline and physical structure. Although the policies are created and implemented 

under the aegis of recovery and rehabilitation as well as subliminally bring an ideological 

discourse that sustains the tripod professional work / education / assistance, certainly there are 

few obstacles that are faced with the implementation of criminal policy, with minimal 

success, given the political and societal interest in recovering. 

 

 

Key Words - Work, Education,Prisons,resocialization and Training of Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 



 

 

O estudo apresentado tem por tema a análise dos Programas de Ressocialização, no 

Presídio Feminino - PREFEM e no Cadeião de Nossa Senhora do Socorro, ambas localizadas 

em Sergipe. Quaisas possibilidades e/ou contradições que se apresentam na implementação 

das políticas para trabalho e educação a partir da experiência que ocorre nas referidas 

unidades na visão dos privados de liberdade, professores e Coordenadores.  

Desse modo, o processo de ressocialização do preso, é considerado algo bastante 

complexo, pois além de envolver diversos fatores, inclui também a postura da sociedade 

frente ao egresso do sistema prisional na medida em que não sejam operacionalizados meios 

para que o preso (a) tenha a sua disposição mecanismos que possibilitem o pleno exercício da 

cidadania no espaço a ele (a) direcionado no que tange ao cumprimento da pena privativa de 

liberdade e, consequentemente, quando sua reintegração a sociedade dificilmente será 

alcançado êxito do processo de ressocialização. 

 A importância de se trabalhar o tema ressocialização por meio das atividades 

educacionais e laborativas no Sistema Penitenciário têm sua justificativa embasada na 

problemática vivenciada pelo sistema prisional que se apresenta hoje como um dos alvos de 

preocupação tanto das esferas públicas, quanto da sociedade civil. 

 

Conforme Alvino Sá (1997, p.117): 

 
Dizer que a pena de prisão e o cárcere não recuperam ninguém, mas, pelo 

contrário, provocam a degradação do ser humano, é dizer uma verdade hoje 

incontestável. Aliás, tornou-se um discurso por demais repetitivo e, por parte 

de alguns, um discurso meramente de impacto, acomodatício, que não traz 

proposta alguma. 

 

 

 Assim sendo, esta preocupação de forma alguma salta o conhecimento de que a 

problemática esta diretamente ligada a varias questões, principalmente no que tange a 

aspectos econômicos, sociais e políticos que só a partir do equacionamento dos problemas por 

eles causados é que se pode reformular e propor soluções para o Sistema Penitenciário. 

Contudo enquanto a sociedade não passar por esse processo de reforma a criminalidade 

continuara a crescendo, deve-se modificar a infraestrutura carcerária, buscando transformar a 

mentalidade, uma vez que é amplamente difundido na sociedade que o sistema carcerário não 

recupera.  

 Pela amplitude, bem como pela problemática que envolve o tema, fez-se necessária à 

delimitação deste estudo através das atividades educativas e laborativas em duas Unidades do 



 

 

Sistema Penitenciário, sob a administração da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa ao 

Consumidor de Sergipe – SEJUC. 

A discussão trabalho/educação apresenta-se em duas vertentes: uma que liga a escola 

ao mercado e outra que se refere à escola e ao mundo do trabalho. A primeira vertente, 

segundo Mascarenhas (2005), submete o espaço educacional à lógica do mercado e não se 

ajusta ao processo educativo, haja vista que este tem um tempo próprio e uma forma 

específica de acontecer e de se constituir e que não está ligado à lei da oferta e da procura. A 

segunda ressalta Mascarenhas (2005), também não é compatível com esse processo, pois 

educação não pode ser vista como mercadoria e, portanto, não deve passar pela lógica da 

empresa e do mercado de trabalho. 

A hegemonia capitalista submete os processos educacionais aos seus interesses, 

colocando-os a serviço de seu funcionamento. Nesta perspectiva, a educação assume a função 

de contribuir para o sustento do capitalismo. Entretanto, compreendida como prática social 

universal, cuja existência é percebida em qualquer modo de produção visto na história, e por 

estar inserida num campo de disputa hegemônica, a educação pode voltar-se para o 

atendimento das necessidades da classe trabalhadora, contribuindo efetivamente para a 

conformação de uma nova hegemonia. 

Nesta perspectiva, é necessário resgatar a vinculação ontológica entre trabalho e 

educação, bem como as formas que assume na história. Este resgate permite não só 

compreender a materialidade das relações em que se estabelece o vínculo entre trabalho e 

educação na ordem neoliberal, como fortalecer a luta dos trabalhadores na transformação 

estrutural da sociedade por meio de pratica revolucionária. 

Embora o trabalho seja a essência humana, é o homem quem cria esta essência, 

condicionado por sua estrutura física. E como ser criativo, sujeito da própria existência, o 

homem cria e re-cria formas de se relacionar com a natureza e com os outros seres humanos. 

Desta forma, o processo pelo qual o homem produz a própria vida transforma-se ao longo do 

tempo; assume novas características e formas de organização, ou seja, revela-se como um 

processo histórico
1
. 

                                                           
1
 Em todos os modos de produção da existência humana, desde o primitivo, passando pelo escravista e feudal, 

até o atual, o capitalista, o trabalho aparece como eixo central e organizador das vidas e relações humanas. É 

possível perceber aí, a dimensão ontológica do trabalho: em todas essas sociedades o homem trabalha, pois não é 

possível que ele viva sem trabalhar. Entretanto, a forma como o homem organiza os modos de produzir sua 

existência é que se diferenciam entre si. Essas sociedades são marcadas como os próprios nomes dados a elas 

evidenciam – pela forma como estabelecem o trabalho; é aí que é desvelada a dimensão histórica do trabalho. 

Histórica porque está em constante processo de mutação, se complexificando através da ação humana ao longo 

do tempo. 

 



 

 

Nesta perspectiva, se é necessário ao homem produzir a própria vida, é necessário, 

também, que ele aprenda como fazê-lo, para que construa e garanta a própria existência e 

humanidade. Assim, a educação está ontologicamente ligada ao processo de trabalho. O 

homem aprende a produzir sua existência produzindo-a e, ao fazê-lo, o homem produz 

conhecimento. A partir desta premissa, questiona-se como o espaço prisional pode se 

constituir em um local onde pessoas privadas de liberdade possam ter acesso ao conhecimento 

socialmente produzido e que está diretamente ligada a produção da existência humana? 

Diante desse questionamento parte-se da premissa de que, “o trabalho é elemento 

fundamental de constituição de sociabilidade” (MASCARENHAS, 2005, p.162). Educação e 

trabalho são aspectos centrais na transformação e na construção ou reconstrução da 

subjetividade de todo homem como elemento de emancipaçãoinclusive do indivíduo 

encarcerado. No entanto, há que se refletir sobre as possibilidades para se desenvolverem 

processos educativos e de labor, como princípio educativo, em ambientes tão hostis como os 

das prisões. 

Em tese, a educação e as atividades de trabalho no sistema prisional são atividades que 

visam proporcionar o que o Estado denomina de reintegração ou ressocialização dos 

indivíduos punidos para a vida na sociedade livre. As atividades de ressocialização, como 

educação e trabalho, são as que mais possibilitam ao sujeito privado de liberdade a remição 

de sua pena, isto é, a diminuição do tempo de detenção e principalmente uma nova 

perspectiva de vida. 

Compreende–se que a conjuntura da sociedade capitalista atual, pautada nos novos 

moldes da reestruturação produtiva, produz uma massa de pessoas que estão fora das relações 

de produção e dos vínculos de sociabilidade que esta acarreta, portanto, o termo ressocializar 

ou reintegrar, comumente utilizado no espaço penitenciário nos parece equivocado. 

 A questão central, conforme consideramos, não é ressocializar ou reintegrar o 

indivíduo punido, pois de fato, em sua esmagadora maioria,quando estiveram fora dos muros 

da prisão, não estiveram integrados ou mesmo socializados nos padrões de produção da lógica 

do capital. Acredita-se que a questão central deve pautar-se na forma como esse sujeito 

aprisionado cumprirá a sua pena de modo menos degradante do que os modelos atuais lhes 

propõem, haja vista que o sistema penitenciário é uma realidade que existe e seguramente 

existirá ainda por muito tempo, pois não há propostas de substituição da instituição penal por 

outra no momento atual.  

O caput do artigo 126 da LEP diz que “O condenado que cumpre a pena em regime 

fechado ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena”. Tal 



 

 

abatimento é feito à razão de um dia de pena por três de trabalho (§ 1º do artigo 126 da LEP). 

O trabalho só poderá ser considerado para efeito de redução da pena e poderá ser remunerado 

cumprindo-se a jornada de trabalho que não poderá ser inferior a seis nem superior a oito 

horas, respeitado o descanso aos domingos e feriados (artigo 33 da LEP) 
2
. A legislação 

própria da execução penal apresenta como possibilidade de remição da pena a execução de 

atividades de trabalho, no entanto a Constituição Federal menciona a educação como direito 

ampliado que deve ser ofertada a todos, e todos, portanto, incluem também pessoas privadas 

de liberdade. Se o detento estuda, então ele pratica uma atividade intelectual, e a prática dessa 

atividade tem sido considerada, para fins de remição, em todo pais.  

Para Onofre (2007), a escola no sistema penitenciário possibilita ao privado de 

liberdade outra forma de interação para além daquela estabelecida com os companheiros de 

cela, uma vez que a escola é o espaço pautado pela interação na busca do conhecimento, e 

isso pode gerar um clima de humanização no cumprimento da pena. A escola é outro lugar, 

além da cela, no qual o indivíduo encarcerado pode exercitar outras formas de relação social, 

na interação tanto com professores como com colegas de turma. É um lugar em que o privado 

de liberdade é acolhido e pode estabelecer com essa instituição um vínculo de pertencimento, 

que pode possibilitar-lhe aprender outras posturas e principalmente estimular a emancipação 

intelectual. 

O privado de liberdade também tem acesso a políticas de trabalho no sistema 

penitenciário. Consideramos que o trabalho é elemento determinante na construção do ser 

humano e possibilita a afirmação da condição de sujeito nas relações sociais, haja vista ser o 

trabalho base da existência humana. Logo, as sociedades estruturam-se de acordo com a 

forma pela qual se organiza o processo produtivo, como vimos nas argumentações de Marx e 

deste com Engels
3
. 

Pode-se dizer, portanto, que há um forte germe educativo no trabalho e nas relações de 

trabalho, por isso a luta por uma formação humana e politécnica no sistema penitenciário, 
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 Portanto, a lei refere-se apenas às atividades de trabalho como possibilidade de remição. No entanto, alguns 

juízes têm interpretado e admitido que o estudo seja uma forma de trabalho (trabalho intelectual), considerando-

o, portanto, para fins de remição. A Constituição Federal, por sua vez, assegura em seu artigo 205 que “a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 
3
Marx deixa clara sua posição, nos seus diversos escritos, de que o trabalho é atividade eminentemente humana 

por ser uma atividade de transformação que nasce a partir da razão. Em contato com os meios de produção, o ser 

humano é capaz de transformar a natureza aplicando a ela sua força de trabalho. Para as relações capitalistas, 

importa que a força de trabalho produza mercadorias. Ainda assim, o trabalho possibilita não somente a 

sobrevivência humana, mas orienta as formas de relações sociais.  

 



 

 

uma forma de vivenciar o trabalho que vá além da perspectiva do controle a mecânica 

humana, e uma educação que vá além da assimilação de conteúdos, que permita ao indivíduo 

privado de liberdade percorrer novos caminhos na perspectiva da constituição de um novo ser. 

Segundo Saviani (2003) a politecnia é colocada como questão neste momento, já que 

“trata-se de explicitar o modo como o trabalho se desenvolve e está organizado na sociedade 

moderna”. A noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 

diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno.  

 

“A educação tecnológica ou politecnia é importante salientar que do ponto 

de vista conceitual o que esta causa é mesmo um conteúdo. Trata-se entre a 

formação intelectual e trabalho produtivo que no texto do manifesto aparece 

como “unificação da instrução com a produção material”, nas Instruções 

como Instrução Politécnica que transmitam fundamentos científicosgerais de 

todo o processo de produção‟ e no O Capital enuncia-se como “instrução 

tecnologia, teórica e pratica‟. (LOMBARDI, 2005, p. 238) 

 

A forma pela qual se dá a produção da própria vida é um elo da coesão social, pois é 

estabelecida coletivamente de modo a se tornar uma convenção social, ou seja, aquilo que se 

tornou comum e aceito pela maioria das pessoas.  

Mesmo que de forma precária, há no interior das prisões uma tentativa de permitir ao 

sujeito punido articular vínculos com a sociedade extramuros, sendo essas tentativas pautadas 

no desenvolvimento de programas e políticas relacionados ao trabalho e à educação, mesmo 

que esse seja um processo contraditório, uma vez que os indivíduos punidos são levados ao 

mesmo tempo a se adaptar a regras específicas do sistema penitenciário, principalmente por 

meio dessas atividades. 

Na sociedade “livre” nos acostumamos a fazer determinadas atividades que nos 

permitem manter vivos materialmente, espiritualmente e socialmente. Porém, vivemos presos 

a uma trama social, soltamos o ar no fim do dia e recomeçamos no outro, dia após dia. E 

mesmo compondo uma trama social, o indivíduo é levado a crer que a prioridade é, cada vez 

mais, o si mesmo, sendo essa própria atitude resultante de um processo histórico social que 

foi paulatinamente engendrado até tornar-se senso comum. 

As políticas de trabalho e educação no sistema penitenciário tentam engendrar no 

indivíduo punido a perspectiva de voltar ao seio social e compartilhar desse senso comum 

estabelecido, embora, a grande maioria das pessoas punidas jamais estivesseintegrada de fato 

no sistema produtivo do capital.  

No entanto, aliená-las à lógica da subserviência do trabalho ao capital também é uma 

tática do sistema opressor que tudo faz para manter as pessoas sob controle dentro ou fora da 



 

 

prisão. A idéia de que somos socializados para produzir a vida material e espiritual sob uma 

determinada forma – sendo esta forma estabelecida, hoje, como a do trabalho assalariado 

também permeia a conjuntura penitenciária, com seus diferenciais, como, por exemplo, o fato 

de que o indivíduo privado de liberdade que trabalha geralmente recebe o teto mínimo 

estabelecido pela lei, que é de três quartos de um salário mínimo
4
. O trabalho pode 

proporcionar remição de pena, sendo que para cada três dias de trabalho reduzem-se um dia 

de pena. As atividades de escolarização e trabalho são consideradas atividades de 

“reintegração social”, inserem-se no contexto próprio de funcionamento das prisões e estão 

ligados às suas normas, procedimentos internos e determinados valores, que podem priorizar 

o domínio e o controle da população carcerária em um primeiro momento. Nesse contexto, o 

trabalho e a educação podem ser uma via de mão dupla, servindo para consolidar trabalho e 

escola como projetos específicos de dominação, mas também podendo contribuir para que a 

pessoa punida construa uma nova forma de enxergar o mundo. 

O estudo apresentado sob a perspectiva de homens e mulheres que vivem sob-regime 

prisional no estado de Sergipe que em 2005 apresentava uma população carcerária de 2.769 

presos e presas, já em 2011 essa população subiu para 3.763
5
. Por romperem o pacto das 

normas sociais esses indivíduos foram privados de sua liberdade, objetivando ao tempo que 

serão punidos e ressocializados, entretanto, estarão sendo debelados a um padrão de vida 

especifico cujo caráter coletivo regido por disciplina severa e vigilância constante, exige dos 

mesmos uma adaptação. 

Pretendeu-se neste estudo, em linhas gerais, evidenciar, através da análise de material 

empírico coletado, questões relativas à vida no cárcere e, principalmente, observar como vem 

sendo desenvolvido o seu programa de ressocialização e o desenvolvimento da pratica e da 

formação docente que atuam nesses espaços de punição, segurança, disciplinamento e 

ressocialização
6
. Outrossim, cabe salientar que o estudo ora apresentado também parte da 

analise de gênero para observar como essas ações tem refletivo na vida de homens e mulheres 

encarcerados. 

Tem se observado que nos últimos 05 anos a criminalidade feminina tem aumentado, 

entretanto, esse fenômeno social não aumentou de maneira a equiparar – se aos dos homens, 

com isso poucos estudioso tem – se debruçado sobre esse objeto. As mulheres presas no 
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Brasil hoje são jovens, mães solteiras, afro descendente e, majoritariamente, condenadas por 

tráfico de drogas. Quando presas, é abandonada pela família, sem garantia do direito a visita 

íntima e de permanecerem com os filhos nascidos no cárcere, o que demonstra à dupla 

(múltipla) punição da mulher, seja pelo sistema penal, seja pela sociedade. 

De acordo com alguns estudiosos a exemplo de Mello (2005), uma das possíveis 

causas para o aumento da criminalidade feminina pode estar condicionada a sua inserção no 

mercado de trabalho, embora na sua grande maioria esteja relacionada a empregos 

subcategorizados, com baixos salários, precarizados ou mesmo no mercado informal onde se 

faz presente a desqualificação do trabalho da mulher. As habilidades manuais das mulheres 

reduziram-se a atividades desvalorizadas e geralmente relacionadas a certos saberes femininos 

considerados naturais, como, por exemplo, a destreza manual, a atenção a detalhes, a 

paciência para realizar tarefas monótonas e repetitivas. Essa visão é aproveitada pelos patrões 

que colocam as mulheres em funções como, por exemplo, montagem de peças miúdas e 

embalagens na indústria eletroeletrônica, costura nos ramos têxteis, digitação nos bancos. 

Além da permanência da desigualdade entre homens e mulheres no que diz respeito 

aos rendimentos auferidos, ainda persistem os guetos ocupacionais como enfermeiras, 

secretárias, professoras primárias, caracterizando outra forma de discriminação, pois ocorre 

uma segregação das mulheres em ocupações de pouco prestígio e baixos níveis de 

remuneração. Além disto, existe um alto índice de ocupação feminina no setor de serviços 

principalmente como empregadas domésticas. As empregadas domésticas, em sua maioria, 

são jovens ganham menos de dois salários mínimos (90%) e não contam com registro em 

carteira (82%)” (BRUSCHINI, 2000, p.33). 

No que tange as mulheres, o sistema penal é ainda mais rígido e reproduz além da 

seletividade classista, a discriminação de gênero, ou seja, pune duplamente a mulher, seja por 

meio do controle formal (do poder judiciário a execução penal), seja pelo informal (família e 

sociedade). Outrossim, chama-se atenção também para as influencias do meio social em que 

estas mulheres estão inseridas (área de trabalho, ambiente doméstico...) e, num segundo 

plano, relevar as condições biológicas e psicológicas que podem ou não contribuir para a incidência e 

o grau dessa criminalidade. 

“No caso das mulheres, o sistema de controle por excelência tem sido o 

controle informal. Através de instâncias informais, como a família, a escola, 

a igreja, a vizinhança, todas as esferas da vida das mulheres são 

constantemente observadas e limitadas, dando pouca margem ao controle 

formal limite do sistema punitivo. Essa situação gera uma menor visibilidade 

da mulher nos índices de criminalidade” (ESPINOZA, 2002, p. 39). 

 



 

 

Importante salientar que o sistema de justiça criminal reflete as relações sociais e 

concorre para sua reprodução, por isso estudar a criminalização da mulher no sistema de 

justiça criminal significa discutir a questão feminina e a questão criminal (BARATTA, op. 

cit., p 43).  

Como destaca Baratta (1999, p.46), quanto mais à mulher se afasta dos papéis 

culturalmente destinados a ela, mas rígido se coloca o direito penal menos benevolente se 

torna o judiciário. O controle social, e consequentemente o sistema penal não foram erigidos 

para as mulheres, “mais especificamente para os homens, enquanto operadores de papéis na 

esfera (pública) da produção material”. O seu gênero, do ponto de vista simbólico, é 

masculino
7
. A ideologia oficial do sistema jurídico reproduz a diferenciação social das 

qualidades e valores masculinos e femininos. 

Vê-se a complexidade e a relevância da abordagem do tema ora proposto. É 

conflituoso, no âmbito teórico e prático, o discurso predominante sobre o papel do sistema 

penitenciário como instituição de controle social no mundo moderno, onde se prima pela 

valorização discursiva de uma proposta de ressocialização do preso, cuja pratica contraria a 

tal discurso. Nesta linha de reflexão, questiona-se: Como as atividades educacionais e 

laborativas podem contribuir no processo de ressocialização de presos haja vista que, na 

grande maioria foram cerceadas do acesso a bens e serviços e dos mínimos necessários à 

sobrevivência antes da sua entrada no mundo do crime.  

Partindo dessa questão central, outras questões foram levantadas:  

1. Qual o retorno educativo dos Programas de Ressocialização para os/as presos(as)e 

profissionais do Departamento de Ressocialização (Coordenadores e professores) que 

atuam nos Programas Laborativos de Atividades Educacionais nas unidades 

prisionais? 

2. O papel, os limites e possibilidades e as contradições que se apresentam na 

implementação das políticas para trabalho e educação a partir da experiência que 

ocorre nas referidas unidades na visão dos privados de liberdade, professores e 

Coordenadores? 

3. Como vem se processando no cotidiano das unidades prisionais a Pratica Docente? 

4. De que, maneira o Estado tem atuado no enfretamento da questão com esta política?  

 

                                                           
7
“Citado por Luciana de Souza Ramos - O poder patriarcal (privado) controla as mulheres, crianças e velhos, 

enquanto o poder punitivo controla os homens”. ZAFFARONI, Eugenio Raul. El discurso feminista y el poder 
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Existe todo um movimento político e ideológico que prima pela segregação do 

indivíduo apenado, justificado pelo temor causado pelos constantes movimentos de 

resistência e violência e desordem social: uns acreditam que não será pelo endurecimento das 

leis e das medidas de execução penal que conseguirão resolver o problema; outros, porém, 

investem demasiadamente em um discurso que prima pela violação dos direitos humanos, 

alegando que ―bandido bom é bandido morto.   

Nessa linha de reflexão, este estudo tem como objetivo geral: Analisar sob a 

perspectiva de gênero, as representações sociais de presos (as), coordenadores e professores, 

sobre os programas de ressocialização, por meio das atividades de educacionais e de 

laborterapia, desenvolvidos nas unidades carcerárias masculina e femininas, tendo em vista a 

ampliação dos direitos e da cidadania deste segmento.. Têm-se como objetivos específicos: 

1. Identificar entre os presos (as), professores e coordenadores de que forma a educação 

e o trabalho estão organizadas e desenvolvidas nas unidades prisionais do Presídio 

Feminino e no Cadeião; 

2. Analisar os critérios de inserção dos (as) presos (as) nesses programas, destacando as 

barreiras/obstáculos enfrentados, as diferenças entre homens e mulheres deste 

segmento;  

3. Verificar no cotidiano das unidades prisionais como se processa o trabalho do 

professor no sistema prisional; 

4. Identificar entre os/as presos (as), suas experiências e representações estruturadas 

sobre o os programas e no cotidiano do presídio.  

 

A pretensão da pesquisa consistiu em desvendar os aspectos cognitivos, afetivos e 

emocionais das representações sociais estruturadas por aprisionados (as) e técnicos, sobre os 

Programas de Ressocialização (as atividades de educação e trabalho) desenvolvidos. Segundo 

Jovchelovitch (2000), as representações sociais estão radicadas tanto na esfera pública quanto 

no espaço privado e se cristalizam, acima de tudo, nas conversas entre indivíduos, nas 

reuniões públicas, nos cafés, nas ruas, nos meios de comunicação, nas instituições sociais.  

Considera-se que as representações são produtos da tradição imposta pela estrutura 

histórica e social e possuem um caráter produtor de simbolismo que representa o espaço do 

sujeito social na busca para dar sentido, interpretar e construir o mundo em que se encontra. 

Portanto, 

Enquanto fenômeno elas expressam, em sua estrutura interna, permanência e 

diversidade, tanto a história como realidades atuais. Elas contêm em si tanto 



 

 

resistência à mudança como sementes de mudança. A resistência à mudança 

se expressa pelo peso da história e pela tradição, que impinge sobre os 

processos de ancoragem e objetificação. As sementes da mudança são 

encontradas no meio essencial das representações (...). Nesse sentido, as 

representações sociais são móveis, versáteis e estão continuamente 

mudando. (JOVCHELOVITCH
8
, 2000, p. 41). 

 

 É necessário pontuar que,  

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

Produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 

impor uma autoridade a custas de outros, por elas menosprezados, a 

legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos 

as suas escolhas e condutas. (CHARTIER
9
, 1990, p. 17). 

 

Para este trabalho, aventou-se a hipótese de que a prisão não tem atingido o seu 

propósito de ressocializar o (a) preso (a). Enfatizamos o processo de ressocialização mediante 

as políticas públicas de educação e trabalho implantados no sistema prisional sergipano como 

mecanismo propulsor da inclusão social. Contudo partimos da suposição de que essas 

políticas da maneira como estão configuradas nos estabelecimentos prisionais não 

potencializam a reinserção social do encarcerado, nem sua inclusão no mercado de trabalho 

após a conquista da sua liberdade.  

A segunda hipótese pretende-se de que a atividade educacional tem sofrido com 

ausência de uma política publica voltada para educação de presos o que acarreta também o 

processo de formação dos professores e da pratica docente dentro dessa instituição. Ao 

analisar os marcos legais podemos dizer que a LEP, pouca trata desse assunto e que 

nacionalmente não existe um plano pedagógico especifico para esse publico. Portanto a 

atividade educacional sofre as mesmas mazelas da educação brasileira. 

No tocante a questões de gênero podemos dizer que as conquistas femininas, ao longo 

do último século, nos diversos setores da vida pública e privada, são fatos incontestáveis. Mas 

teriam sido elas suficientes para romper a desigualdade social econômica e cultural que 

sempre marcou as relações de gênero em nosso país. 

Diferentemente dos homens as mulheres presas são as que mais procuram se inserir 

nos programas de ressocialização sinalizando uma maior preocupação em se preparar e 

redimensionar, reconstruir a sua identidade, um novo projeto de vida na condição de presa. 
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Conforme Cruz
10

 (2001). Ao se afirmar que os direitos das mulheres são direitos humanos, 

demonstra-se que as violações a esses direitos têm acento no gênero. Nos diferentes espaços 

sociais, diferentes valores morais, éticos e políticos constroem diferentes concepções de 

mundo, de homem e mulher. O certo é que mais além do desenvolvimento técnico oficial, a 

cotidianidade das mulheres tem sido e continua sendo a prova mais suficiente dessa situação. 

Trata-se de um fenômeno que ultrapassa os limites geográficos, está presente em todas as 

atividades da vida da sociedade, penetra todas as instituições.  

Historicamente, a mulher teve uma identidade socialmente imposta que restringia a 

sua entrada na esfera pública. Lócus da invisibilidade feminina e de privação dos seus 

direitos, era no espaço privado que se legitimava a subordinação da mulher e as desigualdades 

de gênero. Na outra ponta, na esfera pública, estava o lugar destinado aos homens por 

excelência, era o espaço da liberdade e de tudo o quanto possuía significado político. Se a 

intimidade das mulheres, bem como seus desejos e vivências permaneciam na esfera privada, 

tanto maior era sua invisibilidade social, tanto menor era seu significado político.  

Na medida em que a vida privada da mulher passa a ser politizada, ela migra da esfera 

privada para a esfera pública, tornando-se visíveis questões até então veladas como 

planejamento familiar, relacionamento com os filhos e direitos sexuais. Esta visibilidade dada 

às questões que vinham sendo mantidas na esfera privada influenciou sobremaneira na 

conquista do espaço pelas mulheres, seja no mercado de trabalho, na família e na sociedade de 

uma forma geral. O papel social da mulher passa, então, a ser redimensionado. 

Entretanto, a “integração” da mulher no mercado de trabalho não parece refletir a 

existência de igualdade de gênero no acesso a postos de trabalho, o que poderia ser um dos 

fatores a influenciar o aumento de mulheres no mundo do crime. Na luta por direitos, é 

possível afirmar que algumas barreiras foram transpassadas. Sem dúvida, a mulher obteve 

avanços significativos no plano educacional, alcançou maior espaço no mercado de trabalho e 

possui melhores condições de atuação profissional. O direito ao voto, a crescente participação 

feminina em atividades acadêmicas e políticas também foram conquistas importantes. No 

plano mais subjetivo, mudanças relevantes ocorreram na relação entre gêneros, 

principalmente no que diz respeito à questão sexual.  

Apesar destes avanços em termos de conquista de espaço e de direitos, as 

desigualdades e discriminações relacionadas a gênero ainda persistem. Elas se traduzem na 
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violência doméstica, no baixo acesso a mecanismos de poder, na diferença salarial entre 

homens e mulheres, na desigual divisão dos afazeres domésticos que ocasiona a dupla jornada 

de trabalho para a mulher.  

A mulher ainda não consegue se inserir com igualdade no mercado de trabalho e 

embora assuma hoje responsabilidades iguais os dos homens não têm o mesmo acesso e 

retorno em diferentes aspectos da vida social. A inserção econômica de grande parte das 

mulheres ainda é subalterna, o que se evidencia no fato de 01 em cada 5 mulheres ocupadas 

no país (22,0%) ser trabalhadora doméstica.. Além disso, o rendimento médio das mulheres 

brasileiras corresponde a 70% do rendimento dos homens e se observarmos os de maior 

escolaridade (com mais de onze anos de estudo), essa desigualdade é ainda gritante: o valor 

do rendimento recebido pelas mulheres representava, em média, 58% do valor recebido por 

homens (IBGE
11

, 2003). 

Em poucas palavras, os avanços das mulheres no mundo do trabalho ainda não foram 

suficientes para romper a desigualdade de gênero nesse campo, nem tampouco para superar o 

fato de a participação econômica da maioria se dar pela via do desemprego ou da inscrição em 

atividades precárias, irregulares e mal remuneradas. Não por acaso este é o perfil ocupacional 

predominante das mulheres. É inegável que aconteceram progressos consideráveis em relação 

aos direitos das mulheres e à igualdade de gênero e raça no país. Avanços que, sem dúvida, 

podem ser creditados ao movimento de mulheres. Graças à sua persistência e crescente 

articulação, estamos começando a construir uma nova plataforma política.  

O processo de incorporar a questão de gênero nas políticas públicas é relativamente 

recente e está relacionado às demandas colocadas por esses movimentos organizados e pelos 

organismos internacionais, com destaque para as Conferências Mundiais das Mulheres, em 

1975, no México; em 1985, em Nairóbi; e em 1995, em Pequim. Os esforços dos movimentos 

feministas em todo o mundo e os diversos tratados internacionais das Nações Unidas também 

deram visibilidade ao problema da violência de gênero. No Brasil, nos últimos anos, houve 

avanços que se traduziram em mudanças na legislação, uma produção crescente de estudos 

sobre a incidência desse fenômeno, a criação de delegacias especializadas e de serviços de 

atendimento às vítimas e a adoção de políticas públicas específicas para combater o problema. 

Para Cruz (2001), apesar de reconhecidos, os avançados conceitos da Declaração 

Universal, como também de subsequentes tratados de direitos humanos, não se encontram 

amplamente implementados. A violência e a discriminação contra as mulheres constituem 
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algumas das mais sérias e difundidas violações aos direitos humanos que hoje enfrenta s 

comunidade internacional. O que se entende por direitos humanos fundamentais está 

constantemente evoluindo e responde necessariamente, à percepção do individuo sobre suas 

necessidades e dignidade nas diferentes épocas.   

Nessa linha de reflexão, Bobbio
12

considera que direitos e democracia são aspectos 

relevantes de uma sociedade de regime democrático, que levam a uma articulação maior para 

as condições de ter direito, respaldado legalmente. Para o autor, a vinculação entre dois 

pontos, justiça e validade, são requisitos que possibilitam o processo democrático. Para 

Bobbio pode haver direito sem democracia, mas não há democracia sem direito e o grande 

desafio da democracia é democratizar as instituições (BOBBIO, 2004). Como fato social, na 

sua compreensão histórica, o direito se apresenta com variadas formas, aspectos inovadores 

nos diversos campos de interesse da sociedade, e do homem como cidadão, no cotidiano de 

suas relações sociais.  

Neste sentido, a educação, como política pública dentro de um sistema democrático, 

deve também prezar o direito à igualdade de oportunidades, no entendimento do conceito 

preliminar do direito. Ou seja, direito como fato social e direito como fato histórico. O sentido 

do direito à educação, na ordem constitucional de 1988, está intimamente ligado ao 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa 

do Brasil, bem como com os seus objetivos, especificamente: a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da 

marginalidade, redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem comum. 

Em virtude da complexidade do objeto de estudo optou-se pelo método dialético, 

como norte teórico para o conhecimento da realidade, pois, permite descobrir e analisar os 

aspectos/elementos contraditórios levando-se em consideração o princípio da totalidade. 

Procurar-se-á entender a realidade dada através da análise histórica, visto que a realidade é em 

sua essência contraditória e em constante transformação.  

O marco teórico adotado apóia na crítica a essa estruturação social e política a partir da 

análise do real e suas contradições. Para isso, utilizam-se as concepções de Karl Marx, 

pretendendo situar o texto a luz do materialismo histórico dialético. Isso ocorre porque o 

sistema penitenciário está inserido na lógica do Estado neoliberal cuja prioridade é as relações 

de mercado, e não as relações humanas. Num contexto em que o ideário neoliberal vem 

tornando hegemônicos determinados conceitos e práticas no campo da educação e do 
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trabalho, identifica-se, cada vez mais, a urgência de se repensar a direção do sistema 

penitenciário no país, instaurando uma luta que vá de encontro à ideologia imposta pelas 

relações capitalistas. 

O método de investigação materialista-histórico-dialético adotado permite analisar o 

movimento das contradições e conflitos que se materializam na estrutura penitenciária, bem 

como na forma como lidam com a educação e o trabalho, tendo em vista a peculiaridade do 

público envolvido no sistema penitenciário. A escolha desse método permite compreender 

que é através dos confrontos das teorias com a realidade que se processa a evolução do 

conhecimento. Considerando que o sistema penitenciário integra a estrutura da sociedade, e, 

portanto, produz e reproduz formas de sociabilidades que, embora sejam carregadas de 

especificidades, são pautadas pela lógica que prima pela dominação e pelo controle, para a 

manutenção da ordem vigente. 

Portanto, este estudo aborda a dinâmica e estrutura penitenciária e suas relações com 

educação e trabalho, buscando vislumbrar os meandros conflitivos e antagônicos que 

envolvem essa relação.  

O estudo apresenta características de cunho qualitativo, pois, o tipo de investigação 

qualitativa visa aprofundar o conhecimento sobre os valores, crenças, hábitos, atitudes, 

representações, opiniões e visa aprofundar a complexidade de fatos e processos particulares e 

específicos a indivíduos e grupos. Considerou-se que o estudo qualitativo permite ampliar o 

conhecimento sobre os programas de ressocialização e o seu papel na vida do apenado (a), 

possibilita, portanto, a compreensão de fenômenos caracterizados por um alto grau de 

complexidade interna. Para Haguette(p. 35, 1987), na abordagem qualitativa, o “objeto de sua 

metodologia diz respeito às especialidades que determina os fenômenos sociais em termos de 

sua origem, motivos e razão de ser”. Enfatiza o aspecto da subjetividade dos sujeitos face às 

determinadas problemáticas sociais. 

Assim sendo, não se descartou a utilização de dados quantitativos, visto que não foram 

utilizados em nenhum momento os termos quantitativos e qualitativos como oponentes, mas 

sim como complementares. De acordo com Minayo (2004, p. 21), “[...] a realidade abrangida 

por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. De acordo com as 

características do objeto optou-se pelo estudo de caso, por permitir o aprofundamento de uma 

situação possibilitando melhor alcance dos objetivos da investigação. Segundo André (2005), 

o estudo de caso caracteriza-se ainda pela análise de um conjunto de ações em 

desenvolvimento, por determinadas pessoas ou instituições, o qual permite perceber as 

particularidades e complexidades do que se pretende estudar, refletindo sobre problemas de 



 

 

ordem prática, e os conflitos existentes no recorte do objeto a ser investigado. Objetiva-se 

analisar de forma intensa uma unidade social, preocupando-se em mostrar a multiplicidade de 

dimensões presentes numa determinada situação e no contexto no qual está inserida. Este tipo 

de estudo permitiu detectar os conflitos, característicos de uma situação social. Neste 

contexto, o universo da pesquisa contemplou os presos e técnicos das unidades prisionais que 

fazem parte dos processos de formação desenvolvidos no sistema carcerário. Foi utilizado o 

processo de amostragem não-probabilística por acessibilidade, pois as pessoas que comporiam 

a amostra foram àqueles participantes dos projetos e que desejaram participar voluntariamente 

da pesquisa como respondentes da entrevista.  

A amostra foi composta por 34 (trinta e quatro), sendo 30(trinta) presos (as), desse 

quantitativo 15 (quinze) são homens e 15 (quinze) são mulheres; 03 (três) são servidores 

estatutários das unidades prisionais agentes prisionais em desvio de função atuando no setor 

de pedagogia ou exercendo a função de confiança de coordenador das atividades laborativas; 

01 (um) estagiaria de pedagogia que ministra as aulas de alfabetização no CADEIÃO. Os 

critérios utilizados foram: que estivessem inseridos nas atividades educacionais e de trabalho 

que fossem responsáveis pelos programas de ressocialização e aquelas que se 

disponibilizaram a participar das entrevistas. 

Para um melhor entendimento dos sujeitos, da realidade circundante, houve contatos 

previamente agendados com a direção das unidades. Os contatos formais e informais com os 

técnicos das duas unidades fizeram o diferencial para o norteamento inicial da pesquisa, isto 

porque, mesmo não registrados, possibilitaram delinear o eixo a ser trabalhado. Como 

resultado desses encontros, algumas dúvidas foram levantadas, reflexões que ampliaram o 

interesse pela pesquisa, e assim, foi possível prever os caminhos, determinar o ponto de 

partida, os procedimentos a serem realizados, as estratégias de pesquisa e os referenciais 

teóricos para analise dos resultados.  

Foram utilizadas diferentes fontes de informação. As fontes bibliográficas, compostas 

por produções teóricas, sobre trabalho e educação de jovens e adultos privados de liberdade, 

educação inclusiva, formação de professores, sistema penal, gênero e criminalidade 

produzidos por pesquisadores, órgãos governamentais e não governamentais e institutos de 

pesquisa; neste ponto, pesquisa virtual mostrou-se relevante na consulta de textos mais 

atualizados; fontes documentais como: Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996, Lei de 

Execuções Penais de 1984, Constituição Federal de 1988, Plano Nacional de Educação, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Docentes da Educação Básica, Plano 

Diretor do Sistema Penitenciário de Sergipe, Estatuto dos Servidores de Sergipe; fontes 



 

 

estatísticas fornecidas por órgãos responsáveis por pesquisas no país tais como IBGE, 

DIEESE E IPEA, Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança dentre outros, captadas a 

nível nacional, regional e estadual sobre a população carcerária, programas relacionados ao 

Trabalho e a Educação em presídios, contribuindo para clarificar a incidência desses 

fenômenos ao longo dos anos no país.  

A pesquisa de campo no Cadeião de Nossa Senhora do Socorro e no Presídio 

Feminino – PREFEM ocorreu entre os meses de dezembro de 2011 a março de 2012, 

totalizando quatro meses de trabalho empírico. Durante a pesquisa de campo, coletamos as 

opiniões das presas, dos profissionais responsáveis pelas atividades educacionais e 

laborativas. 

Para realização da pesquisa encaminhamos pedido de autorização ao diretor do 

Departamento Central do Sistema Penitenciário – DESIPE, no entanto pedimos que a 

pesquisa fosse realizada no PREFEM por ser a única penitenciaria feminina e no Complexo 

Penitenciário Manuel Carvalho Neto – COPENCAM, por ser o maior presídio do estado e 

onde concentra o maior número de internos nos programas de ressocialização. No entanto, 

não obtivemos a autorização para realizar a pesquisa nessa unidade, pois a mesma estava 

passando por uma avalanche de denuncias de maus tratos, fugas e motins. Como alternativa o 

Diretor do DESIPE, nos autorizou a realização da pesquisa no CADEIÃO e atendeu ao nosso 

pedido de desenvolvermos também a pesquisa no PREFEM. Foi utilizada a técnica da 

observação desde o momento da chegada ao campo, em dezembro de 2011, uma vez que foi 

essencial para compreender determinadas situações singulares a este espaço prisional. A 

observação foi concomitante a todas as outras técnicas utilizadas. Assim, foi relevante definir 

um instrumento para seu registro. A definição foi pelo diário de campo, em que se anotava, 

durante ou posterior ao contato, tudo o que era considerado significante, e o que, às vezes era 

descartado, por não ser relevante para a pesquisa. 

O diário de campo é pessoal e intransferível. Sobre ele o pesquisador se debruça no 

intuito de construir detalhes que no seu somatório vai congregar os diferentes momentos da 

pesquisa.Demanda um uso sistemático que se estende desde o primeiro momento da ida ao 

campo até a fase final da investigação. Quanto mais rico for a anotações esse diário, maior 

será o auxílio que oferecerá à descrição e à análise do objeto estudado (CRUZ NETO, 2004, 

p. 63- 64) 

A observação constitui-se em fonte de complementação dos dados, o que proporciona 

uma maior compreensão da realidade. Concomitante às observações do tempo, do espaço e 

das relações interpessoais que acontecem dentro da unidade prisional, foi necessário a 



 

 

elaboração de um questionário (em anexo) com base na necessidade de conhecer a população 

prisional da instituição a ser pesquisada, na perspectiva de apreender o contexto e apreender 

as multiplicidades e especificidades da unidade prisional. O questionário foi iniciado, 

buscando identificar o perfil dos presos (as) (idade, naturalidade, estado civil, profissão, raça, 

religião, residência, filhos, apoio familiar, delitos, e idade de início na vida delituosa). Era 

necessário conhecer a história educacional dos presos (as) antes de ingressarem numa 

instituição total. Foi levantado, assim, o perfil educacional antes da prisionalização (idade de 

início no processo de escolarização, série de interrupção dos estudos, motivo da interrupção 

dos estudos, dificuldade enfrentada na escola, estudos no momento da prisão, trabalho no 

momento da prisão e participação em atividade coletiva). 

Neste sentido, priorizamos as fontes orais para captar a história de vida, a trajetória de 

apenados por meio de depoimentos obtidos por meio da entrevista semiestruturada com os 

sujeitos envolvidos na pesquisa. A este respeito, de acordo com Szymanki (2004), a entrevista 

semiestruturadas possibilita o estudo de significados, pois permitem a emissão de opiniões 

sobre fatos, sentimentos, planos de ação e condutas. Produzem dados de natureza concreta 

sobre fatos verificáveis na realidade e também trata da subjetividade, visto que lida com 

atitudes e valores perante os fatos.  

Para a autora, a entrevista possui um caráter de interação social reflexiva, pois a 

relação entrevistador/entrevistado influenciará na forma como as informações aparecerão. 

Para Trivinos (1987:146) “... ao mesmo tempo em que esta valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias enriquecendo a investigação. Diferente de uma 

entrevista não estruturada ou aberta, na qual a entrevistada fala livremente sobre determinado 

tema, nela o pesquisador direciona o questionamento para os assuntos pertinentes à pesquisa. 

As entrevistas foram gravadas com a concordância do/aentrevistado/a com o objetivo de 

captar as representações dos sujeitos a respeito da problemática em questão, procurando não 

fugir do tema/objeto da pesquisa.  

A análise do conteúdo foi utilizada para desvendar o material de tipo qualitativo. 

Portanto, foi necessário fazer uma primeira leitura para organizar as ideias incluídas e 

posteriormente fazer analise dos elementos e as regras que as determinam. A análise de 

conteúdo traz ao pesquisador a possibilidade de fazer inferências sobre elementos da 

comunicação e os resultados na análise de conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa. A 

técnica de análise de conteúdo (AC) é entendida como: um método de tratamento e análise de 

informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um 



 

 

documento. “A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação 

(oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento” (CHIZZOTTI, 1991, p.98). 

Apesar dessa definição, Bardin ressalta a dificuldade de se compreender a Analise de 

Conteúdo como um método uniforme, alertando para o fato de que se trata, antes, de “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações”. Por isso, complementa, deve-se entender 

a Análise de Conteúdo não como um instrumento, mas “um leque de apetrechos; ou, com 

maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”. (BARDIN. 1977, p.31) 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresentamos 

as políticas publicas de educação no país e seus reflexos na educação inclusiva e na formação 

dos professores. O segundo capitulo apresenta o conceito de trabalhocomo categoria fundante 

do ser social e o trabalho carcerário além dos marcos legais e regulatórios da educação e do 

sistema prisional. No terceiro capitulo tratamos acerca da criminalidade feminina analisando 

os motivos para o seu crescimento nos últimos anos. No quarto capitulo trazemos uma 

caracterização do sistema penitenciário brasileiro e sergipano, com mapeamento da população 

carcerária no Brasil e em Sergipe com dados do Departamento Penitenciário Nacional. No 

quintocapitulo apresentamos as experiências e representações dos sujeitos da pesquisa. Nesse 

capitulo, foi realizada a análise do conjunto de informações coletadas por meio das 

entrevistas, semi-estruturada, com os envolvidos de forma direta no processo pedagógico: 

coordenadores, professora e alunos presos. Finalmente, foram feitas as considerações finais, 

com algumas recomendações, momento para sugerir caminhos possíveis de se trilhar, diante 

de um assunto premente, que urge ser discutido, debatido, pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I – POLITICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO: INCLUSÃO E 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Nesse capitulo buscaremos refletir sobre as políticas públicas, destinadas à Inclusão e 

formação de professores. Assim sendo, abordaremos questões referentes ao tratamento que 

estas apresentam sobre a educação, seus rebatimentos nas reformas do Estado e educacionais 

e posteriormente sobre processo de formação de professores. A busca por compreender o 

movimento da construção de propostas educacionais, seja na esfera das políticas públicas ou 

na praticas pedagógicas, demanda um entendimento das condições históricas e materiais nas 

quais estas se conformam. A ideologia identificada nesses movimentos e construção e 

desenvolvimento de políticas públicas de cunho social e educacional se constitui como 

resultado de choque de interesses e forças políticas que tendem a definir no confronto 

econômico, político, social e cultural. 

 Dessa maneira, as políticas públicas para educação, especificamente no que concerne a 

formação de professores, levam em sua envergadura os reflexos das políticas neoliberais e 

suas consignações para configuração do estado moderno. A educação nas prisões é uma 

proposta que não pode ser balizada por uma analise desvinculada de uma reflexão política, 



 

 

assumida de forma critica e consciente. Não é uma proposta neutra, mais atende ao sistema 

capitalista em sua roupagem neoliberal que caminha na busca através da reforma do Estado 

modelar a sociedade aos seus pressupostos. Na esfera da educação prisional o sistema de 

ensino reflete o modelo do Estado Mínimo, que delega suas obrigações para outras esferas da 

sociedade e/ou restringe os investimentos na área
13

. 

 A assertiva neoliberal, nesse movimento valoriza os aspectos econômicos em 

detrimento dos sociais, apesar de que no campo dos discursos, os defensores dessa abordagem 

se mostrem preocupados e comprometidos com os problemas sociais presentes nos países 

mais pobres. O modelo supracitado que tem como pilares a liberdade e o individualismo para 

justificar o mercado como regulador e distribuidor de riquezas e renda, defendem a 

diminuição do Estado e a ampliação do mercado. Em fim, com esse argumento incentivava-se 

a livre iniciativa e privatização, levando a diminuição do papel do Estado, aparece por fim o 

modelo de Estado Mínimo, com o principio básico a preocupação com a redução com a 

oneração dos gastos públicos em setores essenciais. 

 Por conseguinte os aspectos ideológicos constantes no modelo no neoliberal penetram 

todos os aspectos desta trama social e educacional, dando diferenciadas nuances conforme o 

grau de inserção do conceito neoliberal de cada país para o qual se destina. Esse discurso tem 

refletido atualmente nas políticas públicas no Brasil são deparados nos mecanismos legais 

produzidos no país que tem como finalidade oferecer condições para que as reformas do 

Estado ocorram e consequentemente, as mudanças educacionais também. Em se tratando do 

Brasil, um país que enfrenta graves questões sociais que acarretam em situação de exclusão 

social oriundas da má distribuição de renda, onde grande parcela da população não tem acesso 

a bens e serviços, estas políticas se desenham como rede de compensação que perpassam os 

campos da saúde, educação e habitação.  

 Citando autores como Coraggio (2003), Pimenta (1998), Gentille (1998) entre outros, 

alertam para o fato de que a educação como condutor capaz de amenizar as mazelas sofridas 

pela sociedade. Assim sendo a escola ganha espaço catalisadora de políticas públicas 

compensatórias, sendo arena de políticas publicas educacionais que contribuem para o 

agravamento dessa situação, uma vez que não trazem em seu bojo propostas de mudança das 

condições de exclusão social e educacional. 

 O neoliberalismo coloca para sociedade moderna valores morais e éticos que 

expressam enfaticamente o individuo, na competitividade e na aquisição de competências 
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 De acordo com Pimenta (1998) e Coraggio (2003), um Estado enxuto, desburocratizado, globalizado e com 

auto poder de controle, cujas ideologias de mercado são os principais guias para a sua consolidação. 



 

 

demandas pelo mundo do trabalho que se tornam condicionantes no processo de exclusão que 

por sua vez rebatem seus efeitos nos aspectos econômicos, políticos e culturais. Tendo como 

referencia a dimensão econômica, destaca-se que o individuo excluído dessa sociedade, tem 

dificuldades saem dessa condição de dependência dos sistemas estatais de apoio, criados para 

oportunizar os mínimos de condições necessárias para sobrevivência que são favorecidos pelo 

mercado econômicos que os financiam, o que não geram condições materiais para superação 

da pobreza na qual se encontram. Portanto, a exclusão econômica leva a outras formas de 

exclusão. 

Diante desse quadro grande partes dessa população economicamente excluída são 

impedidas de ter acesso a bens políticos, culturais e materiais socialmente produzidos. 

Condições como essas constituem como mecanismo de manutenção da exploração e 

expropriação da força de trabalho das pessoas que vivem em países em desenvolvimento, 

fortalecendo as diferenças sociais, culturais e econômicas entre países desenvolvidos e os 

países fornecedores de matéria prima e mão de obra barata para expansão e fortalecimento 

econômico dos primeiros14. De imediato na esfera educacional, os rebatimentos dessas ações, 

decorrentes desse modelo de orientação criadas pelos mecanismos internacionais. De acordo 

com Coraggio (2003) podem ser percebidos no fortalecimento das condições de acesso e 

permanência desses grupos na educação básica. São políticas que não objetivam propiciar a 

superação de sua condição de excluído que no seu todo terminam por fortalecer a distancia 

presente entre aqueles que integram as condições mínimas para competir no mercado, 

daqueles que estão fora do processo. 

As políticas educacionais fruto desse contexto não propicia a melhoria nas condições 

de escolarização, das possibilidades de ampliação concreta dessa parcela marginalizada 

possam galgar uma ascensão econômica, social e cultural, limitadas aos mínimos necessários 

a sua manutenção de classe consumidora. Cabe lembrar que no máximo essas políticas 

educacionais ampliam as possibilidades de competição entre individuo por um lugar no 

mercado de trabalho. As configurações que se descortinam, em um circulo vicioso inerente ao 
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para que as situações de extrema miséria se enraízam ao ponto de causar rupturas no sistema politico e 

econômico, tendo como resultado propiciar um crescimento mínimo de sua renda, com vistas à entrada de 

indivíduos nessas condições na sociedade de consumo. 

 



 

 

regime capitalista, em que o paradigma do mercado financeiro estende a sua mão na área 

social, para que este se adeque as exigências do modo capitalista de produção vigente. 

Reforça-se a presença de ideais econômicos que formatam e permeiam as concepções 

políticas e ideológicas diferentes e atuais reformas do Estado, embasados pelo modelo 

neoliberal.  

Na esfera política, vemos como consequência da exclusão os reflexos no exercício da 

cidadania e participação dos excluídos na vida política. No contexto dessas políticas a 

cidadania passa a ser entendida como uma mercadoria a ser adquirida segundo suas condições 

econômicas descaracterizando – a como um direito. Segundo Coraggio (2003), o conceito de 

cidadania sofre uma reconceitualização, assumindo um significado aliado as questões 

econômicas, de posse, de poder, de compra no mercado, sendo entendida como um produto, 

um bem de consumo. A concepção de cidadania no campo dos direitos civis, políticos e 

sociais do cidadão de um Estado perde força para o campo do mercado. De todo as condições 

de participação e exercício dos diretos do cidadão ocorrem em comunhão com os bens 

econômicos que ele possui, pois a cidadania e a participação são exercidas e/ou regidas tendo 

com base o poder de compra e venda em suma as leis do mercado. 

Nesse sentido Coraggio (2003) demonstra que o contexto político viabiliza esses 

grupos uma situação de submissão de massa de manobra, sujeitos alvos do clientelismo, e 

longe da emancipação. As relações sociais desaparecem e assumem em seu um sentimento de 

massa. Essa nova concepção enfraquece os meios de resistência e de direitos relativos à 

cidadania, conquistados historicamente, resultante das lutas das classes sociais. 

Consequentemente as situações apresentadas no reestruturação do Estado, segundo o modelo 

neoliberal, e incorporadas com o advento do Estado Mínimo, incidindo na transferência de 

responsabilidades historicamente pertenciam ao Estado para sociedade em geral.  

Gentilli (1998) chama atenção para o fato de que na esfera da educação, as normas 

oriundas das transformações na função do Estado passaram a compor o discurso designado ao 

financiamento e gestão do setor. Ainda na visão do autor, no modelo educacional foram 

penetrados os ideais liberais típicos do setor privado como meio de acalorar o mercado e 

garantir, pela competição padrões elevados na qualidade dos serviços educacionais ofertados. 

Esses ideais são fortalecidos pelos processos retóricos e prático sucessivo de desqualificação 

da Escola Publica, onde se questionam quanto a sua qualidade e financiamento, alavancando 

os investimentos na promoção do ensino privado. “Trata-se, em fim, de transferir a educação 

da esfera publica para esfera do mercado negando sua condição de direito social, 

transformando-a em uma possibilidade de consumo individual” (GENTILLI, 1998, p. 16). 



 

 

Ao longo dos anos podemos observar mudanças significativas na legislação brasileira 

embasada pela intenção de retirar do Estado o seu dever como principal responsável por 

promover a educação do cidadão. Como um ato político resultante das manobras típicas 

realizadas que fossem conduzir a mudanças substanciais, mais sutilmente camufladas. Nesse 

sentido o estado brasileiro, modificou na legislação educacional o principio relativo à 

educação como um direito inerente a todo cidadão brasileiro, transferindo-o como um dever 

em primeira instancia da família, deixando o Estado como segunda instancia para a promoção 

da educação. Essa mudança pode ser visualizada no artigo 205 da Constituição Federal de 

1988, onde diz: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Contudo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996– LDB traz uma 

modificação em seu texto quando estabelece no artigo 2º que “A educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Por conseguinte reconhece nessa alteração de 

ordem e perspectiva de direito para dever, sinalizando um primeiro passo para que a 

promoção de uma educação pública, gratuita e de qualidade deixe de ser um Dever do Estado 

e passe a ser um direito no mínimo compartilhado com a família, cuja obrigação para a 

realização de tal prerrogativa legal aparece como primeira instancia. A legislação educacional 

estabelecida nos dias de hoje define para a família o dever de assumir a educação de seus 

entes, e isto inclui o financiamento educacional. Consequentemente, Silva (2009) diz que: 

 “Esse discurso deixou o placo da legislação e passou a ser apresentado no 

final do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e recuado por 

“falta de coragem” e/ou por falta de segurança quanto aos seus 

desdobramentos, uma vez que as bases de subjetivação e agenciamento para 

tal finalidade ainda não se encontravam bem isoladas. Entretanto, poderá ser 

recuperado a qualquer momento, visto que o dispositivo legal ainda continua 

vigorando”. (SILVA, 2009 p. 105-106). 

 

 Como consequência, hoje mantém a produção de dois sistemas de ensino; o público e 

o privado, com características diferenciadas, onde o primeiro é destinado às camadas menos 

privilegiadas com requisitos mínimos para aquisição ou produção de conhecimento, 

preparando esses cidadãos para competição desigual no mercado de trabalho; e o outro 

direcionado a classe economicamente privilegiada possuidora das condições objetivas de 

ocupar melhores postos no campo social e profissional. A camada populacional oriunda do 

ensino público constituirão a imensa massa de mão de obra heterogênea, necessária ao modo 



 

 

de produção capitalista instituindo a competição entre si. Scalcon (2005) discorre sobre a 

criação no imaginário social a imagem da escola como uma instituição responsável pela 

inclusão, não deixando, contudo transparecer as questões intrínsecas ao dia a dia escolar que 

corroboram com exclusão social. Nesse momento o país submete-se ao assumir um 

compromisso com as políticas postas pelos órgãos internacionais como moeda de troca para 

financiamentos. Isso pode ser visto nos desdobramentos presentes nos propósitos e praticas 

das políticas brasileiras após Conferencia Mundial de Educação Para Todos, ocorrida em 

Jomtien, na Tailândia em 1990. Promovida pela UNESCO, UNICEF e Banco Mundial, 

estavam presentes nessa reunião representantes dos países mais pobres do mundo, na qual 

foram “acordados financiamentos” em troca de índices elevados de aprovação e permanência 

na escolada de crianças, jovens e adultos. (SCALCON, 2005; p.109). 

  

 

1.1.Educação Inclusiva 

 

Nesse bojo o Brasil, passa a assumir compromissos relacionados à criação e 

consolidação de ideários da educação inclusiva. Emerge daí discursos de uma educação que 

defende “uma escola ressignificada em suas funções políticas e sociais e que em suas praticas 

pedagógicas busquem garantir a aprendizagem e a participação de qualquer aprendiz 

(CARVALHO, 2005; p.16)”. Deste modo, o desafio da escola inclusiva começa a abrir 

espaços nos discursos e propostas educacionais do país na década de 1990. Nesse modelo “as 

escolas inclusivas”, são escolas para todos, resultando num sistema educacional que 

reconheça e atenda as diferenças individuais, respeitando as necessidades de qualquer aluno.  

 No que tange a constituição de políticas para a criação e concretização do ideário de 

educação inclusiva a LDB/96, atende plenamente a este compromisso. Essas intenções postas 

na Lei podem ser referenciadas em seis artigos e incisos que indicam o paradigma da inclusão 

escolar, além de mencionar o atendimento em escolas regulares de alunos com deficiência 

física, intelectual e sensorial, inscritos na terminologia educandos com necessidades especiais. 

Ressalta-se que a discussão referente à educação inclusiva nos dias atuais, presentes nos 

discursos de uma grande maioria dos envolvidos com as questões educacionais e sociais, não 

fica apenas no campo das questões das pessoas com deficiência, como se pode pensar,. Essa 

situação merece destaque, isso por que educadores envolvidos com a educação especial por 

vezes unem a discussão relativa à educação inclusiva ao campo de conhecimento desses 



 

 

profissionais, o que não deixa em parte de ser o seu foco, no entanto, não se limita unicamente 

a este, isso porque o debate da educação inclusiva se refere aos direitos de todos que pro 

diversos motivos, passam a se encontrar a margem do processo educacional e que devem 

tomar parte incondicional do mesmo. 

 Nessa conjuntura, analisar a educação inclusiva, ultrapassando os muros das 

discussões referentes às questões relativas à educação especial, é fundamental para a 

compreensão as dimensões epistemológicas que compõem essa temática, pois: 

“A inclusão é acima de tudo um principio ideológico em defesa da igualdade 

de direitos e acesso as oportunidades para todos os cidadãos, 

independentemente das poses, da opção religiosa, política ou ideológica, dos 

atributos anatomofisiologicos ou somatopsicologicos, dos comportamentos, 

das condições psicossociais, socioeconômicas, etnoculturais e da afiliação 

cultural. Trata-se de um imperativo inalienável nas sociedades atuais 

(OMOTE, 2003, p.154) 

 

 Verifica-se que nas sociedades atuais o principio da inclusão social tornou-se um 

imperativo. Destarte, intelectuais e profissionais de diversas áreas o defendem, mesmo sem 

em muitos casos entender suas dimensões e implicações políticas, econômicas e sociais. 

Consequentemente, o ideário inclusivo passa a incorporar os discursos presentes nesses 

diferentes contextos, transformando-se parte argumentativa do discurso contemporâneo. 

Contudo entre o campo do discurso e sua concretização existe um grande abismo. Desse 

modo fortifica-se a tendência de que existe a necessidade de realizar um profundo estudo 

epistemológico na área, com objetivo de se formar uma discussão correlacionando o 

entendimento da natureza política, econômica e social da inclusão educacional com as 

características desse movimento expressa nas atuais políticas educacionais brasileiras e as 

tangentes orientações internacionais para o seu estabelecimento. 

 Partindo do entendimento de autores como Lara e Lorossa (1998), Matiskei (2006), 

dentre outros, afirmam que o entendimento desses meios legais de domínio do Estado, 

necessita ultrapassar a lógica da dupla analise, binária, determina que se leve em conta a 

existência concreta do par binário, quais sejam; inclusão/exclusão; aprovação/reprovação; 

acesso/não acesso; permanência/evasão; publico/privado; etc.; Desse modo, o par binário 

procura sempre a existência de posições contrariassupostamente antagônicas. Essa lógica não 

contribui com a efetivação de uma educação para todos, pois os entendimentos das relações 

existentes na realidade educacional ultrapassam o seu par binário, uma vez que as situações 

decorrentes dessas relações a serem entendidas são mais complexas, independentes, podendo 

até ser interdependentes, contudo nem sempre são contrarias e antagônicas, uma vez que 

envolvem outras ordens e inter-relações. 



 

 

 Segundo Matiskei (2006, p.2), o entendimento da educação a partir da lógica binária 

não corresponde ao projeto de educação inclusiva, independente da forma que se utiliza a 

filosofia de educação “inclusiva”, “para todos” ou “multicultural”, uma vez que para ele “a 

realidade que se pretende modificar é aquela que expropria os direitos dos cidadãos da pela 

inserção social dos sujeitos”. Assim sendo, o pensamento binário é por natureza excludente, 

pois nele o que sempre se coloca para analise é o par de ideias, sempre um negando o outro. 

 A concepção binária trabalha, sempre com a lógica de que um dos lados da analise 

deverá ser a certa, não autorizando a possibilidade da coexistência entre as duas. Por fim, no 

processo educacional, não se visualiza essas posições, o que acontece são as etapas de 

desenvolvimento e aprendizagem que não são excludentes, mas que no caminhar do processo 

de adicionar valores e conhecimentos, vão escrevendo condições reais de aprendizagem e de 

desenvolvimento escolar. Portanto, não se trata de excluir aqueles que expressam 

dificuldades, selecionar os melhores, ou demarcar a normalidade versus a deficiência, mais de 

propiciar o acesso ao sistema educacional e de criar meios para permanência de todos que ali 

estejam inseridos no processo garantindo o aproveitamento para os inscritos. 

Inclusão/exclusão são facetas de uma mesma realidade: discutir mecanismos 

para viabilizar a inclusão social, econômica, digital, cultural ou escolar 

significa admitir a lógica intrinsecamente excludente presente nos atuais 

modos de organização e produção social que se quer modificar (MATISKEI 

2006, p.2), 

 

Em suma, as ponderações realizadas de acordo com a lógica binária contribuem com a 

exclusão, isso por que sua analise se inicia sempre no par oposto, ou seja, ao trabalhar com os 

índices de aprovação em detrimento existem os de reprovação os de inserção levam aos de 

evasão, etc. Nesse sentido, os indicativos dos processos avaliativos sinalizam sempre esses 

resultados e não abrem a possibilidade de entendimentos dos mesmos de maneira 

independente do seu par contrario
15

. Como resultado, as ações políticas de inclusão para os 

prisioneiros se agravam, uma vez que os valores que regem a educação no país de cunho 

individualista, unilateral, positiva e atualmente direcionada as competências individuais não 

satisfazem a proposta de inclusão dessas pessoas. Com esse modelo o que se delineia são as 

suas limitações o crescimento do estigma já tão marcado na vida dos presos. O ponto chave 

parece residir nos modelos que são seguidos. Sugerem-se modelos únicos como fórmula para 

se educar. Assim as praticas educativas são padronizadas. 

                                                           
15

 Deve-se perceber, no entanto, que situações de inclusão não são contraditórias as de exclusão, pois existe 

ocasião em que uma pessoa incluída pode julgar-se excluída (CASTELL, 2004).   



 

 

 Nesse sentido entender a educação para além da lógica binária demanda a 

compreensão do conjunto complexo dos elementos nela envolvidos; inclusão, exclusão, 

aprovação, reprovação, acesso, não acesso, permanência, evasão, publico, privado, deficiente, 

normal, etc., levando em consideração que eles estão presentes na realidade e fazem parte da 

mesma, são elementos fundantes e constituintes da realidade social e educacional. Ou seja, 

são produtos do sistema ao qual a educação esta inserida. Todos esses elementos são faces de 

uma mesma realidade que convivem e oscilam em seus índices de permanência de acordo 

como são implantadas as políticas públicas sociais e educacionais do país. Nesse sentido 

ultrapassar aquilo que expropria os direitos do cidadão e furta-lhes a plena inserção social 

depende da compreensão das armadilhas do que o sistema político e econômico apresenta. Por 

fim, partimos da analise de que o modelo de inclusão educacional presente nas políticas 

públicas educacionais, solicita o entendimento das multifacetadas e complexas questões de 

natureza político-econômicas e sociais e /ou intenções manifestadas e não manifestadas que se 

estão fundamentando as bases dessas políticas. Portanto, não se trata contribuir com a 

implantação de um discurso ou mesmo ratificar os índices daqueles que o defendem, mas 

compreender de maneira profunda toda complexidade dos movimentos de reformas e seus 

reflexos na realidade social e educacional. 

 

1.2.Formação de Professores 

 

 A formação de professores para desenvolverem suas praticas, nos mais diversos níveis 

de ensino em uma perspectiva inclusiva e uma realidade que precisa ser levada em 

consideração, isso por que o direito de diferentes grupos, dentre eles os de pessoas privadas de 

sua liberdade, encontra-se asseguradas nos documentos legais brasileiros. Nesse contexto faz-

se imprescindível pensar num ponto de vista de formação de professores comprometida em 

romper com modelos de formação embasados em um conjunto de idealizados de alunos, cujo 

entendimento de aprendizagem e desenvolvimento humano seja compreendido para além de 

um padrão normatizado de aluno. A visão desse aspecto padronizador, na pratica, cria atitudes 

e ações que não se preocupam com os meios de exclusão do diferente. Nesse sentido, se o 

objetivo é criar uma sociedade cuja premissa seja a inclusão de todos é imperioso investir não 

apenas na formação dos professores mais de todos os profissionais que compõem. Segundo 

Libório e Castro: 

Não precisamos somente de que os professores do ensino comum, formados 

nos cursos de pedagogia e outras licenciaturas, tenham uma formação para 



 

 

trabalhar visando à inclusão. Todos os profissionais precisam ser formados 

de acordo com o paradigma da diversidade para se tornarem cidadãos 

eticamente comprometidos com a inclusão. (LIBÓRIO e CASTRO 2005, p. 

107) 

 

 As reformas econômicas, e sociais, bem como as políticas públicas de formação de 

professores que foram e estão sendo alvitradas no país, estão de forma geral articulada aos 

movimentos internacionais de profissionalização. Desse modo Scalcon (2005) destaca as 

particularidades denotadas no desempenho do trabalho educativo, uma vez que essas políticas 

interferem na compreensão do ser professor, como também impactam fortemente na sua 

formação, isso por que à medida que se criam outras formas e lócus direcionados à formação 

elabora também uma lógica que aproximam as instituições formadoras do sistema de ensino e 

banaliza os conhecimentos básicos destinados a formação do professor para atuar na educação 

básica
16

.  

 Esse contexto poderá contribuir com a efetivação histórica da diferenciação da 

possibilidade de escolhas e na qualidade de escolarização presentes entre as classes 

privilegiadas e a massa da população brasileira. Refletira ainda na divisão do trabalho, uma 

vez que o formado em instituições do primeiro grupo existira a possibilidade de atuarem nas 

escolas destinadas a camadas mais pobres da população, realizando atividades de ensino 

meramente técnica. Para o segundo grupo, oriundos das classes privilegiadas que tiveram 

acesso a melhores condições de escolarização, consequentemente de formação, nesse caso 

existe a possibilidade de aturarem em cargos de gestão, planejamento isso significa dizer que 

ocuparão os melhores cargos e respectivamente com melhores cargos e salários. Esse circulo 

vicioso que mantém essa situação de exploração e expropriação dos meios de vida de grande 

parcela da população. Retomando Coraggio (2003) nessa situação em um evento não pode ser 

deixado de levar em conta a criação no interior da classe trabalhadora, de meios que levam a 

pagar por duas vezes pela sua formação. Sendo a primeira por meio de impostos e taxas 

publicas e a segunda através das mensalidades pagas a instituições privadas, locais onde se 

tem promovido à formação dessas pessoas. 

                                                           
16

 Podemos citar a LDB/96, como exemplo dessa situação quando se constitui novos e diferentes campos para 

formação docente. Essas politicas atingem de forma direta a formação do professor a partir de sua publicação, 

poderá ocorrer em instituições que estejam comprometidas ou não com o tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Como desenrolar dessa ação a formação de professores pode ser realizada de forma diversa professores pode ser 

realizada de formas diversas no país. No mínimo existirão dois grupos de profissionais com modelos de 

formação diferenciados. Um grupo com formação distanciada da pesquisa, aligeirada e simplesmente técnica 

dificultando ruptura com os paradigmas tradicionais embasadas pela logica binaria. O outro grupo formado nas 

universidades públicas, cujos princípios se distinguem do primeiro. Para esses professores existe a possibilidade 

de formação mais ampliada com a pratica da pesquisa e envolvida com a produção de conhecimento, e em 

experiências de extensão. 



 

 

 O estudo das políticas nacionais de formação de professores, levados a pratica a partir 

das reformas educacionais oriundas a partir dos anos de 1990 da ênfase a compatibilidade 

entre os objetivos da formação, apresentados nas orientações gerais dos organismos 

internacionais e multilaterais. Essas políticas têm como meta construir no processo de 

formação dos professores um modelo de formação profissional que comungue com o 

surgimento de profissionais do fazer, capacitado para repetir as tarefas planejadas e 

promovidas pelo grupo destinado a pensar originários das classes economicamente 

privilegiadas, ou seja, demanda-se por um profissional tarefeiro e acrítico. Nessa perspectiva, 

segundo a orientação desses organismos internacionais cabe ao professor brasileiro, 

desenvolver competências para fazer bem o “ato de ensinar”. Desse modo Freitas diz que: 

No âmbito das políticas de formação de professores mudanças significativas 

foram implementadas, objetivando a construção de um professor com 

habilidades e competências capazes de torná-la a carreira de transmissão, na 

escola e na sala de aula, das novas formas de laboralidade demandadas pelo 

nível de desenvolvimento do capitalismo na atualidade. (FREITAS, 2003, p. 

107) 

 

 De acordo com a autora acima a referida as dimensões desse movimento estão 

direcionadas para a “formação omnilateral dos educadores a concepção de formação sócia - 

histórica em toda sua plenitude nos aspetos cognitiva, ético, político, cientifico, cultural, 

lúdico e estético, que foram palcos de lutas travadas durante décadas pela categoria de 

professores na tentativa de se construir como política de formação, não são consideradas no 

documento das Diretrizes Nacional para Formação de Professores para Educação Básica no 

Brasil (Resolução CNE/CP 01/2002) Ao contrario disso o documento recupera e reforça no 

conteúdo das matrizes, o caráter técnico instrumental do trabalho docente – o que e como 

ensinar, em detrimento do debate sobre os fins da educação, e do projeto histórico social 

abandonado pela políticas neoliberais postas e impostas nos últimos dez anos. 

 A concretização dessas políticas de acordo com autores como Catani, Oliveira e 

Dourado (2001 p.73-74) teve inicio com o movimento de reforma curricular dos cursos de 

graduação promovido pelo Ministério da Educação – MEC, e contava com a participação de 

instituições de ensino superior através da construção e encaminhamento de proposta para 

compor o documento das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação das diferentes áreas 

de conhecimento. Para esses autores: Os princípios orientadores adotados para as mudanças 

curriculares dos cursos de graduação foram: a) flexibilidade na organização curricular; b) 

dinamicidade do currículo; c) adaptação as demandas do mercado de trabalho; d) integração 

entre graduação e pós graduação; e) ênfase na formação geral; f) definição e desenvolvimento 



 

 

de competências e habilidades gerais. Em suma, o objetivo geral que vem orientando a 

reforma e justamente, “tornar a estrutura dos cursos de graduação mais flexível”. 

 Os princípios embasadores do documento pautam-se no mercado e nos modelos 

neoliberais já que primam pela adaptação do sistema de formação docente do país as 

necessidades oriundas da mesma. Contudo, houve a necessidade de dar ênfase a um currículo 

dinâmico e flexível, com carga horária reduzida, tendo como resultado aligeiramento do 

processo de formação, de forma a colocar disponível no mercado profissionais para 

desenvolver suas funções, segundo as demandas atuais, ou seja, um profissional do saber 

fazer, acrítico pouco propositivo, sem envolvimento com discussões mais amplas de cunho 

político e educacional17. Desse modo: 

A questão central nesse cenário de diversificação e diferenciação da 

educação superior do Brasil no tocante a reformulação curricular dos cursos 

de graduação não parece ser o da flexibilização curricular em si uma vez que 

esta é expressão de diferentes concepções e desdobramentos acadêmicos. 

Por essa razão, é preciso ter claro que a política oficial ao se apropriar e 

redirecionar essa temática em uma perspectiva pragmática e utilitarista de 

ajuste ao mercado reduz a função social da educação superior ao ideário da 

preparação para o trabalho, a partir da redefinição dos perfis profissionais 

baseados em habilidades e competências hipoteticamente requeridas pelo 

mercado de trabalho em mutação (CATANI, OLIVEIRA E DOURADO, 

2001, p.77). 

 

 Destarte as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da 

Educação Básica, demonstra um conteúdo altamente flexível para os cursos de graduação. O 

documento traz como proposta a ampliação da flexibilidade no tocante a organização 

(conteúdo e duração) de cursos e carreiras profissionais; solida formação geral, 

desenvolvimento de praticas de estudos independentes e individuais; valorização e 

reconhecimento de habilidades e competências adquiridas durante o curso e antes de sua 

inserção no mesmo, por meio da valorização de experiências profissionais anteriores; e prevê 

ainda a articulação entre teoria e pratica e avaliações periódicas através de diferentes 

instrumentos. 

 Por conseguinte, Catani, Oliveira e Dourado (2001, p.75) atentam para o discurso nas 

entre linhas das Diretrizes. De acordo com os autores “as Diretrizes Curriculares a despeito de 

indicarem, por um lado o processo de autonomização na composição curricular possa, por 

outro lado, ser compreendidas como mecanismos de ajustes e aligeiramento da formação”. 
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 Diante desse mecanismo constante nessa reforma educacional de acordo com Catani, Oliveira e Dourado 

(2001) reforço e aproximação, de maneira sutil e articulada os fins da educação superior a formação para o 

trabalho privando o seu compromisso com a formação do homem integral, o que resulta em uma diminuição 

planejada e proposital da função social da educação superior no país que, além disso, deixa de ser entendida 

como educação e passa a ser tratada como ensino, logo pragmático e diretivo. 



 

 

Assim levando em consideração os interesses do mercado o mesmo não demonstra possuir 

interesse em ampliar o financiamento da educação publica além de não valorizar a formação 

acadêmica como processo de formação do homem integral. Para o mercado o que interessa é 

o profissional que domina o fazer técnico necessário para desempenhar as funções que lhe são 

requisitadas no seu local de trabalho. Desse modo, assimilar o conceito de formação constante 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, 

segundo vários autores dentre os quais Pereira (1999), Freitas (2003), Oliveira (2004) E Dias 

e Lopes (2003), sugerem que as orientações atuais dos mecanismos internacionais e 

multilaterais, que banalizam o modelo da racionalidade técnica. Sendo assim, 

Nesse modelo o professor é visto como um técnico, um especialista que 

aplica com vigor, na sua pratica cotidiana, as regras que derivam do 

conhecimento cientifico e do conhecimento pedagógico. Portanto, para 

formar esse profissional, é necessário um conjunto de disciplinas cientificas 

e outra de disciplinas pedagógicas que vão fornecer as bases para a sua ação. 

No estagio supervisionado o futuro professor aplica tais conhecimentos e 

habilidades cientificas e pedagógicas as situações praticas de aula. 

(PEREIRA, 1999, P. 111 - 112) 

 

 Os pilares que marcam o teor das Diretrizes Curriculares 2002, m muito se 

assemelham aos da legislação dos anos de 1970, alterando somente a terminologia que é 

revestida por uma nova roupagem, contudo os fins são semelhantes, isto para não dizer os 

mesmos; formar mão de obra técnica para o exercício profissional nas empresas e indústrias 

nacionais. Nesse âmbito, Freitas (2003), aventa que um dos desdobramentos oriundos desse 

modelo de formação docente, postos nos documentos das Diretrizes Curriculares é a 

implantação no país de uma política de formação docente, constituída pelo aligeiramento e 

pela flexibilização curricular, cujas bases são de natureza técnico profissionalizante. Para 

Freitas a adoção desse modelo resulta por:  

 

I- Promover certo “rebaixamento” das exigências no campo teórico e 

epistemológico aliadas ao desmantelamento das instituições públicas 

universitárias e da expansão desqualificada do ensino superior privado...; II - 

Privilegiar uma formação cujo eixo central é a formação por competência 

orientada pelo movimento de ação – reflexão - ação, importado 

internacionalmente. (FREITAS, 2003 p.1106).  

 

 Portanto, o discurso presente nas Diretrizes Curriculares, acaba reduzindo a formação 

acadêmica em profissionalização, e mais converte a formação acadêmica e a 

profissionalização em diplomação. Almeja-se a diplomação dos professores que estão em 

serviço e daqueles que se preparam para o serviço. Essa situação pode ser delineada nos 

princípios de formação afirmados nas competências centradas nas habilidades individuais, e 



 

 

não, em sua construção pela formação e profissionalização o que parece marcar um retorno às 

teorias da vocação, da aptidão inata para realização9 de determinadas atividades. Segundo 

Freitas: 

As competências, portanto, caracterizadas como um conjunto de habilidades 

característicos de cada individuo, contrapõe–se neste sentido, a dimensão 

conceitual de qualificação profissional e profissão, avaliados pelo diploma e 

o qual da forma ao conceito de profissão e passa [m] a estar no principio da 

organização do trabalho no lugar da qualificação/profissão (FREITAS, 2003 

p. 108-109) 

 

 Nesse sentido a profissão é vista enquanto o domino de um saber fazer, logo, uma vez 

adquirido não pode ser questionado, esquecido, contudo pode ser melhorado. Assim as 

“competências são apresentadas como propriedades instáveis dentro e fora do exercício do 

trabalho” (FREITAS, 2003, p. 1109). Ao se compreender como as habilidades individuais 

atrelam-se a subjetividade de cada individuo, que durante o período de escolarização e/ou 

educação vão se desenvolvendo em com a lógica da competitividade, da adaptação individual 

aos processos sociais e ao desenvolvimento de suas competências para a empregabilidade ou 

laboralidade. Continuando com esse debate sobre os reflexos dessa política de formação 

embasada na perspectiva técnica – instrumental, Freitas (2003) apresenta como consequência 

e indicativos dos modelos de competências nos currículos propostas para formação docente, 

pois estes: 

Reúne um conjunto de habilidades/capacidades/competências, centradas no 

conhecimento, conteúdos que as crianças devem aprender e o professor deve 

ensinar. Nessa perspectiva restrita, reduz o processo educativo de ensino-

aprendizagem a instrução, limitando as enormes possibilidades de formação 

de nossa infância e nossa juventude para o desenvolvimento pleno e a 

produção de uma nova vida. (FREITAS, 2003, p. 1116) 

 

A visão técnico-instrumental18 limita a formação, a visão de homem e cidadão, isso 

por que reduz a educação ao ensino e este, ao processo de ensino-aprendizagem, 

compreendido como método e não como processo de criação e reconstrução de um aparato de 

conhecimentos e fazeres. Outrossim, restringe o homem ao trabalhador e o cidadão ao 

consumidor. Nessa realidade, carregada de criticas ao modelo proposto, o Estado tenta 

minimizar os resultados dessa mudança de postura, de compromissos sociais e políticos, 

demonstrando um conceito sobre competências que através do discurso escamoteia o que se 

pretende implantar na realidade. Desse modo o entendimento de competência “é a capacidade 

de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e experiências de 
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 Esse conceito pode ser melhor esclarecido em Habermas na obra teoria e práxis: Estudos de Filosofia Social 



 

 

vida profissional e pessoal para responder as diferentes demandas das situações de trabalho”. 

(BRASIL, CNE/CEB 1999, n. 01). 

Considerando o choque desse modelo de política de formação de professores, Dias e 

Lopes (2003), ressaltam que as competências assumem, sobretudo, um enfoque 

comportamentalista e fragmentador, objetivando controlar a atuação profissional. Para os 

autores isso propicia a formação de um profissional embasada na função docente, 

compreendida como uma dimensão técnica altamente restritiva de sua autonomia, criatividade 

e capacidade intelectual e política. Assim a formação do professor como sujeito da práxis 

social, compreendendo a ação docente com uma pratica de cunho político, refletida e 

comprometida com a transformação social do homem defendida por Paulo Freire (1996), fica 

totalmente abandonada e abafada com o surgimento do tecnicismo. 

Aprofundando a discussão desenvolvida sobre as Diretrizes Curriculares 2002, torna-

se necessário incluir ao debate o fato de este mecanismo legal definir que as competências 

profissionais a serem organizadas pelos professores em formação, sejam fiscalizadas e/ou 

monitoradas pelos processos diversos de avaliação institucional, de cunho interno e externo, 

abarcando os conteúdos trabalhados, os modelos de organização, o desempenho do quadro de 

formadores e a qualidade da vinculação com as escolas de educação básica. Todas essas 

demandas incidem sobre os processos e resultados. Segundo Pimenta (1998) o Accountability, 

ou seja, a contabilização dos resultados, controlar e avaliar se os objetivos postos foram 

alcançados com a produtividade e a qualidade predeterminada requer a avaliação de 

desempenho do servidor público e das instituições educacionais
19

. 

De acordo com Freitas (2003, p. 1108) “este é o processo de regulação do trabalho, de 

habilidades, atitudes, modelos didáticos e capacidades dos professores, que vem orientando as 

diferentes ações no campo da formação”. Segundo a autora, o caráter regulador do Estado 

encontra-se marcado no interior das diversas políticas publicas educacionais atuais. E destaca 

como exemplo: a) a elaboração dos Parâmetros Curriculares; b) as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores; c) os mecanismos de certificação de professores e 

a creditação de cursos e instituições; d) os diferentes meios de avaliação e controle presentes 

no sistema de avaliação de estudantes – SAEB, ENEM, Provão e ENADE, dentre outras. 

Todos esses são meios de dominação do Estado sobre o trabalho docente, que além de exercer 
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 O Estado implanta a ideia de autonomia e de flexibilização, entretanto, comanda o controle de forma 

centralizada, através do Accountability os resultados dos projetos, programa e dos recursos de formação de 

educadores, no caso das políticas publicas educacionais. O Accountability articulado a regulação elabora 

instrumentos de controle, capazes de atingir os profissionais da educação nas suas estruturas referentes ao 

trabalho e a realização pessoal. 



 

 

o controle do exercício profissional, também o faz durante o seu processo de formação. O 

Estado institui no país a cultura de avaliação institucional enquanto organismo regulador do 

Estado, que estabelece a condição nacional de um perfil profissional do professor que vai 

sendo implementado num processo sistemático de adequação e enquadramento aos 

fundamentos determinados nas políticas públicas nacionais. Salienta-se que “a cultura da 

avaliação não se restringe ao processo de formação inicial; prossegue pela formação 

continuada difundida pelo lema aprender a aprender e ainda, serve como mecanismo de 

promoção salarial e desenvolvimento da carreira” (DIAS e LOPES, 2003, p. 1170). Nesse 

momento o professor encontra-se em formação. 

Nesse bojo, torna-se imprescindível demarcar o tratamento que as políticas públicas 

nacionais atuais de formação docente oferecem a formação de docentes para atuar na 

educação especial. Os textos legais atuais tanto a LDB/96 comas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica 2001 e no Parecer do CNE nº 17 

também de 2001, dentre outros, introduzem no cenário educacional a figura do professor 

especializado e a do professor capacitado.  A diferenciação entre as orientações para formação 

dos dois profissionais é mínima, ambos são formados no interior do mesmo modelo de 

formação. A distinção apresentada pela legislação entre os dois profissionais encontra–se na 

função a ser desempenhada: a) o professor capacitado é considerado executor e trabalha 

diretamente com o aluno; b) o professor especializado é considerado orientador e atua 

indiretamente com o aluno orientando o trabalho do professor capacitado. Não é possível 

identificar nesse modelo propostas de mudanças consistentes, quanto à relação a ser 

estabelecidas na esfera teórica e pratica de formação destes profissionais. Partindo para 

analise dessa questão Pietro (2006); 

Ressalta ser necessário estabelecer e dar subsídio a políticas nacionais 

destinadas à formação desses professores no sentido de conjugar os objetivos 

maiores para educação naquele sistema de ensino ao que se pretende 

oferecer como conteúdo nos programas de formação, visando que as 

mudanças sejam refletidas pelo conjunto de professores acompanhadas de 

sustentação teórica-prática, e não impostas a revelia. (PIETRO, 2006 p. 59) 

 

Ainda com relação ao aspecto da especialização e diferenciação de papeis no exercício 

da profissão professor, Laplane (2006) e Garcia (2006) destaca o ressurgimento da 

perspectiva da divisão do trabalho no interior da função docente entre os que planejam e os 

que executam. Nesse sentido o planejamento, é um tanto conjugado com o professor 

especializado, onde as condições de formação atual acabam atuando como um reprodutor de 

orientação e atividades pensadas por outros intelectuais. Deste modo: 



 

 

Nesse processo o controle simbólico materializa-se no conjunto de regras do 

dispositivo pedagógico que regula o acesso e a distribuição da consciência, 

da identidade e do desejo. No caso em questão, mais fortemente o controle 

faz-se sobre como os professores constroem suas identidades profissionais 

(DIAS e LOPES, 2003 p. 1159) 

 

 Entre os aspectos sinalizados pelos autores supramencionados uma questão que é 

considerada importante a ser pontuada nesse texto diz respeito ao caráter de adesão acrítica 

realizada por muitos educadores e intelectuais da educação as políticas públicas e aos 

instrumentos de reforma, constantes nos diversos documentos legais relativos à educação no 

Brasil
20

.   

 Assim de maneira articulada, a adoção deste modelo atinge diretamente a forma de 

conceber e desenvolver o fazer educativo, cuja preocupação esta em forma profissionais que 

somem um grupo de competências demandadas pelo mercado. O professor como os demais 

profissionais estão sujeitos aos mesmos processos, nesse sentido Saviani diz que: 

É, pois uma lógica de mercado que se guiam nas atuais circunstâncias pelos 

mecanismos das chamadas “pedagogias das competências” e “qualidade 

total”. Esta assim como nas empresas, visa obter a satisfação total dos 

clientes e interpreta que, nas escolas, aqueles que ensinam são prestadores de 

serviço; os que aprendem são clientes e a educação é um produto que pode 

ser produzido com qualidade variável. No entanto, de fato, clientes das 

escolas é a empresa ou a sociedade e os alunos são produtos que os 

estabelecimentos de ensino fornecem a seus clientes. Para que esse produto 

se revista de alta qualidade, lança-se mão do “método da qualidade total” 

que, tendo em vista a satisfação dos clientes, engajam na tarefa todos os 

participantes do processo conjugando suas ações, melhorando continuamente 

suas formas de organização, seus procedimentos e seus produtos (SAVIANI, 

2007, p. 1253) 

 

 Destarte a educação encontra-se no mercado, trabalhando no sentido de produzir 

pessoas adaptáveis as suas demandas, consumidoras e com espírito competitivo, que buscam 

sempre sobrepor ao outro, de forma a vislumbrar sempre o lucro, a manutenção do emprego e, 

por conseguinte do status quo. Esse mecanismo, segundo Deleuze e Guattari (1995), agencia 

as subjetividades dos homens e as controla de acordo com o desejo do mercado. Nesse 

movimento a formação docente requerida não pode ultrapassar a compreensão instrucional e 

tecnicista, pois no sistema econômico e político não interessa oferecer conhecimentos que 
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 Destaque para as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação do Professor da Educação Básica de 2002. 

Esses educadores vão absorvendo uma visão de trabalho e papel de professor que transforma a sua identidade, 

cuja proposta encontra-se assentada na lógica do treinamento, e não mais no ensino. Essa visão gera a 

“transformação de sua identidade, para não dizer da oferta de uma nova identidade de um novo papel a ser por 

ele desempenhado no mercado educacional” (SCALCON, 2005p. 122). Resumindo, esse modelo de formação e 

profissionalização docente, de acordo com Macedo (2005, p.15), “é compatível com o utilizado no inicio do 

século XX, corresponde, a um currículo que deveria se dirigir as finalidades funcionais e utilitárias relacionadas 

com o destino social e ocupacional dos jovens americanos”. 



 

 

propiciem a compreensão dos mecanismos de agenciamento e dominação presentes na 

sociedade e sublimados pela educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2- A ÊNFASE NA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO COMO ELEMENTO 

DE SOCIALIZAÇÃOOS MARCOS E NORMATIVAS LEGAIS 

 

2.1. O significado do Trabalho e a formação do homem 

 

O trabalho é definido como qualquer atividade física ou intelectual, realizada por um 

ser humano cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo, uma mediação entre o homem e a 

natureza. Por ele a espécie humana se diferencia de qualquer outro animal, porque o trabalho 

não está na vida humana como fator biológico, mas é uma atividade teleologicamente 

pensada, exclusiva do ser humano (que vem através de aprendizado e conhecimento) para 

atender as necessidades básicas do próprio homem e do ser social, por tanto está presente em 

qualquer sociedade.  

Segundo Marx 

[...] O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em 

que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. [...] Pressupomos o trabalho numa forma no 

que pertença exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações 

semelhantes às do tecelão e a abelha envergonha mais de um arquiteto 

humano com a construção dos favos de suas colméias. Mas o que distingue 

de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em 

sua cabeça, ante de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho 

obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do 

trabalhador; e por tanto idealmente (Marx in: NETTO e BRAZ, 2007, p.31-

32). 

 



 

 

Conforme define Leontiev (1978, p. 59), “A explicação da natureza da consciência reside 

nas características peculiares da atividade humana que criaram a necessidade dela – no objetivo da 

atividade, no seu caráter produtivo.” A hominização é, portanto, o processo de evolução biológica 

que resulta na espécie humana
21

.  

Assim sendo, o homem como ser humanizado se caracteriza pelas relações que 

estabelece com contornos de atividades socialmente existentes e não apenas não por 

características biológicas. 

O homem não está evidentemente subtraído ao campo de ação das leis 

biológicas. O que é verdade é que as modificações biológicas hereditárias 

não determinam o desenvolvimento sócio histórico do homem e da 

humanidade; este é doravante movido por outras forças que não as leis da 

variação e da hereditariedade biológicas. (LEONTIEV, 1978, 264). 

 

Inserir-se com integrante dessas relações determinadas de forma coletiva resulta em 

apreender as formas de atividade material e culturais historicamente construídas. Quanto mais o 

indivíduo apropria-se da cultura material e intelectual produzida, mais ele se humaniza. Portanto, 

para ser humanizado, não basta ter as mesmas características biológicas ou simplesmente existir, é 

preciso apropriar-se do que a coletividade produz para melhorar a produção da vida material, da 

cultura.  

Enquanto a produção da vida material por meio do trabalho se amplia, são desenvolvidas as 

forças produtivas (as condições pelas quais o trabalho se realiza). Dessa forma, poderia o homem 

desobrigar-se por maior tempo da produção da vida para produzir-se omnilateralmente, 

desenvolvendo todas as potencialidades humanas. No entanto, com a apropriação privada dos 

meios de produção que ocorre na sociedade capitalista, esse desenvolvimento das forças 

produtivas, ao invés de produzir o homem omnilateral, produz a desumanização, já que todo 

desenvolvimento é direcionado para aumentar a produção de mercadorias e, consequentemente, 

do lucro. Duarte (2001) explicita a questão situando o caráter paradoxal dessas relações. 

Conforme esclarece o autor, o fato do homem estar cada vez mais humanizado pela apropriação 

das objetivações decorrentes da atividade social, isso, contudo não implica em melhorias nas 

condições de vida desses homens. 

 

O trabalho de milhões de seres humanos tem possibilitado que objetivações 

humanas como a ciência e a produção material gerassem, nesse século, 
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O desenvolvimento do ser humano após o processo de hominização vem atrelado à existência de um salto, em 

que o ser biológico e natural evoluiu para o ser social. De acordo com Duarte (2003, p. 23), “[...] esse salto não 

estabelece uma ruptura total, mas configura o início de uma esfera ontológica qualitativamente nova, a da 

realidade humana enquanto realidade sóciohistórica.” consequentemente, o resultado da hominização é conferido 

ao indivíduo no código genético, entretanto, o código genético não dá ao indivíduo os resultados do processo de 

humanização; esta é, portanto, resultado da cultura material e intelectual historicamente acumulada.  

 



 

 

possibilidades de existência livre e universal sem precedentes na história 

humana, mas isso tem se realizado de forma contraditória, pois essas 

possibilidades têm sido geradas à custa da miséria, da fome, da ignorância, 

da dominação e mesmo da morte de milhões de seres humanos. Nunca o 

homem conheceu tão profundamente a natureza e nunca a utilizou tão 

universalmente, mas também nunca esteve tão próximo da destruição total 

da natureza e de si próprio, seja pela guerra, seja pela degradação ambiental. 

(DUARTE, 2001, p. 23-24). 

 

A sociedade, como resultado da ação humana, assumiu diferentes formas de organização no 

decorrer da história e expressou necessariamente o modo de produção, ou seja, como o homem 

trabalha. Viver em sociedade é uma necessidade humana e, para possibilitar a melhor produção da 

vida material e ao longo da história, o homem criou e aperfeiçoou diversas formas de vida em 

sociedade. O modo de produção da vida material dos homens condiciona a sua vida social, 

política e espiritual, uma vez que as formas de relações sociais estabelecidas se modificam e se 

distinguem temporalmente. As relações sociais devem ser compreendidas a partir da perspectiva 

dos indivíduos numa produção socialmente determinada. Portanto, compreender a perspectiva em 

que tais relações se colocam é, primeiramente, entender o indivíduo como inserido no conjunto da 

realidade social, considerando-se que, a partir do momento que este interage com o meio, também 

o transforma pelo seu trabalho, produzindo as condições de que necessita para viver, de acordo 

com as possibilidades específicas de cada momento histórico.  

Ao produzir sua vida material, esse homem não o faz sozinho, o faz socialmente. Também 

não é possível compreendê-lo de forma a - histórica. Isso significa que uma determinada forma de 

organização social advém de um encadeamento das forças produtivas historicamente produzidas. 

A base das relações sociais construídas pela humanidade deve ser entendida a partir do trabalho, 

que é a atividade pela qual o homem não somente garante a sua sobrevivência, como também 

garante a produção e reprodução de sua vida. Pensar a sociedade é entender a organização dos 

homens numa perspectiva histórica e concreta, determinada pelas condições de produção do seu 

trabalho. 

Ao definir o trabalho como categoria central da humanidade Marx (2004) faz entender 

como sua evolução teve uma importância na sociabilização do homem, ou seja, o tornou um 

ser social por excelência. Na medida em que ele engendra na vida do individuo como parte 

fundamental e indispensável pelo seu desenvolvimento social. É através do trabalho que o 

homem tem seu valor, sua dignidade e seu reconhecimento pessoal e social. Nesse sentido 

pode-se perceber a evolução em uma visão mais límpida e concreta deste processo de 

interação e valorização coletiva no âmbito do trabalho, na medida em que é feito um 

parcelamento das atividades laborais, neste momento cada trabalhador assumi sua função para 

realização de um serviço ou confecção de um determinado produto. O trabalho passa a ser 



 

 

vivido num sentido de cooperação de muitos trabalhadores livres e que é executado na 

sociedade e para ela (Ibdem) 
22

. 

 

 

 

2.2. As Metamorfoses do Mundo do Trabalho: Seus Reflexos no Aumento da 

Criminalidade 

 

Estudos têm apontado que as principais mudanças ocorridas no mundo do trabalho são 

oriundas das profundas transformações na estrutura produtiva do capitalismo, em sua 

materialidade; bem como em seu campo mais subjetivo, político, ideológico, em seu ideário 

que orientam suas ações práticas e concretas; apresentando uma acentuação de sua lógica 

destrutiva. A crise predominante fez com que o capital impusesse um largo processo de 

reestruturação em busca da recuperação de seu ciclo de reprodução, afetando fortemente o 

mundo do trabalho. Esta acentuação da lógica destrutiva, segundo Antunes (1999, p.19) pode 

ser reconhecida sob dois aspectos fundamentais: 

1. O padrão produtivo taylorista e fordista vem sendo crescentemente substituído ou 

alterado pelas formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas, das quais a chamada 

acumulação flexível e o modelo japonês ou toyotismo são exemplos;  

2. O modelo de regulação social democrático, que deu sustentação ao chamado estado 

de bem estar social, em vários países centrais, vem também sendo solapado pela (des) 

regulação neoliberal, privatizante e anti-social. 

Neste sentido, buscando fazer frente à crise que se abateu nas últimas décadas do 

século que findou, o capitalismo articula esta dupla solução: a reestruturação produtiva e o 

neoliberalismo; ambas constituindo uma mesma processual idade. Assim, o capitalismo, 

“superados” os principais obstáculos à sua continuidade, entre eles o desmonte objetivo dos 

estados “socialistas”, coloca em questão o chamado bem estar social. Os capitalistas, 

“liberam-se” de todo e qualquer compromisso com a satisfação das necessidades reais da 

população e da ampliação da cidadania. Para tal, levaram a extremos as ideias de liberdade do 
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 E foi através do trabalho que inúmeras civilizações conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual. 

Mesmo com tantas exigências e contradições, ainda assim, o trabalho gera conhecimentos, riquezas materiais e 

sociais, satisfação pessoal e desenvolvimento econômico. Por isso ele é e sempre foi fundamental em todas as 

sociedades. “Certamente todas as sociedades são compelidas a entrar em um metabolismo com a natureza 

através do “trabalho” e a organizar e estabilizar este metabolismo de forma tal que seu produto garanta a 

sobrevivência de seus membros” (OFFE, 1989, p. 5) 



 

 

mercado. Têm ainda uma vantagem adicional: os movimentos partidários, sindical e popular 

que se reivindicam dos trabalhadores estão, também eles, em uma brutal crise. (Dias, 1998, 

p.49). 

As duas formas acentuadas de reação em busca de superação da crise, citadas por 

Antunes (1999), por outro lado, desencadearam como consequências duas graves 

manifestações: a maior e mais intensa destruição e precarização da força humana que trabalha 

e ainda, a crescente degradação na relação metabólica entre o homem e a natureza, 

subproduto de uma lógica de funcionamento social que prioriza a produção de mercadorias à 

vida humana destruindo de maneira nefasta o meio ambiente. 

Ainda, acerca destas transformações ocorridas, Antunes (1999), destaca que: trata-se, 

portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão mais profunda da crise 

estrutural que assola a (des) sociabilização contemporânea: destrói-se força humana que 

trabalha; destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes contingentes de homens e 

mulheres que vivem do trabalho; torna-se predatória a relação produção/natureza, criando-se 

uma monumental sociedade do descartável, que joga fora tudo que serviu como embalagem 

para as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, entretanto, o circuito reprodutivo do 

capital.  

Esse desenvolvimento anômalo não se manifesta apenas nas privações que produz e 

dissemina. Manifesta-se, também, nas estratégias de sobrevivência por meio das quais os 

pobres teimam em fazer parte daquilo que não os quer, senão como vítimas e beneficiários 

residuais de suas possibilidades. Nessas estratégias nem sempre compatíveis com o bem 

comum, no recurso ao ilegal e ao anti-social por parte das vítimas, a sociedade inteira é 

alcançada e comprometida nas compreensíveis ações de sobrevivência daqueles aos quais ela 

não oferece a apropriada alternativa de vida. Porque, não nos iludamos, o capitalismo que se 

expande à custa da redução sem limites dos custos do trabalho, debitando na conta do 

trabalhador e dos pobres o preço do progresso sem ética nem princípios, privatiza ganhos 

nesse caso injustos e socializa perdas, crises e problemas sociais. Por diferentes caminhos, 

essas deformações se disseminam, penalizando a todos e não só a alguns, até mesmo aos 

principais beneficiários desse modo de produzir e acumular riquezas. (MARTINS, 2008, p.10-

11): 

O autor alerta para os efeitos desumanizantes do processo capitalista de produção que, 

ao reduzir a participação da maioria da população trabalhadora tanto no que se refere à 

disponibilidade de trabalho como ao usufruto dos bens produzidos, produz marginalização 



 

 

social e miséria. Essa classe marginalizada busca de diferentes formas, estratégias de 

sobrevivência, o que nem sempre está em consenso com a ordem social estabelecida. 

A miséria que se estabeleceu na sociedade atual capitalista não se refere somente à 

privação da grande maioria dos trabalhadores aos bens materiais produzidos, ou seja, ao fator 

econômico. A miséria está na coisificação desse trabalhador e na sua marginalização em 

relação ao sistema, que já não necessita totalmente de sua mão de obra. A exclusão social se 

refere à perda da identidade do trabalhador, à completa ausência do sentimento de 

pertencimento e de esperança de que as coisas possam se reverter. A descrença atinge grande 

parte dos trabalhadores, os quais, em situação de miséria e marginalização, se submetem a 

trabalhos precários em condições precárias, com salários que não subsidiam nem a sua mão de 

obra, ou seja, aceitam uma inclusão indigna da condição de ser humano. A desumanização do 

trabalhador provocada pela sociedade e seu sistema capitalista de produção, onde o principal 

objetivo é o acumulo de riqueza a qualquer custo, traz para essa mesma sociedade conflitos de 

ordem econômica, social e política, cujas principais expressões são a violência e o medo. 

Desse modo, um percentual considerável dos criminosos faz parte da imensa maioria 

de provenientes da parcela degradada do proletariado, desta forma de trabalho em excesso que 

esta submetida aos processos de precarização do trabalho. Os índices de criminalidade tendem 

aumentar, já que a busca incessante pela acumulação do capital muito contribui para a 

situação do operário piore cada vez mais, engrossando a imensa maioria de miseráveis. Tendo 

em vista os processos de acumulação o sistema capitalista, expropria e transforma produtores 

direitos em uma imensa maioria lançados a mais absoluta pobreza e a dependência privativa 

do mercado de trabalho. Segundo Miranda (2008, p. 86), é sobre esses milhões de braços 

excluídos do mercado de trabalho que recai então, o jugo de um robusto e crescente sistema 

punitivo, cuja função é “ordenar” o caos resultante da continuidade dessa forma de sociedade 

em decomposição. Assim: 

(...) os sem propriedade tiveram de ser criminalizados na historia do capital, 

até porque a miséria que os reveste é a mais transparente prova da 

desigualdade material e do enriquecimento “sempre” ilícito dos proprietários 

privados. A criminalização é imprescindível diante do espectro ameaçador 

de uma possível manifestação da consciência de classe alienada, sobretudo 

da riqueza por ela criada (PINASSE, 2006, p.44) 

 

De acordo com os escritos de Engels (1976) e Taylor (1980), nos diz que 

criminalidade e violência são fenômenos cuja origem se deve a fatores de natureza 

socioeconômica; privação de oportunidades, desigualdade social e marginalização seriam 

estímulos decisivos para o comportamento criminoso. Considera a inserção do sujeito nas 



 

 

relações de exploração como fator que contribui para a prática de crimes, uma vez que a 

moral suscitada privilegia a posse de bens materiais acima da valorização da própria vida 

humana. 

Relações de exploração geram não só a miséria material, mas, sobretudo a miséria da 

essência humana, que se perde no mundo das mercadorias e dos fetiches, que por sua vez 

criam formas específicas de ver o mundo que valorizam não o ser o humano em sua forma 

genérica, mas apenas o que ele pode ter na sociedade. Para ter, esses sujeitos, oriundos de 

diferentes classes, são capaz de todo tipo de ação, sendo a importância dessa ação para a 

conquista de um bem material superior à própria vida humana. Daí a prática de crimes não só 

por pessoas miseráveis financeiramente, mas também por pessoas socializadas na lógica do 

ganho fácil. 

A violência e a criminalidade como fenômeno influenciado por fatores de ordem 

socioeconômico-cultural diz que a prática de atos criminosos seria resultado de dois 

mecanismos distintos, embora correlacionados entre si: a privação relativa, segundo Merton 

(1968), e a privação absoluta, de acordo com Engels (1976). A abordagem que parte da 

privação relativa sugere que a responsabilidade pela maior ou menor incidência da 

criminalidade surge da constatação dos indivíduos sobre sua posição econômica relativamente 

aos ideais de sucesso na sociedade. A violência seria o resultado de um processo de frustração 

de indivíduos privados relativamente na realização de objetivos socialmente legítimos (por 

exemplo, acesso à educação, moradia, saneamento, dentre outros).  

O segundo tipo de abordagem tem raízes na literatura sociológica clássica e trata da 

pobreza absoluta como fonte de violência. As poucas opções disponíveis àqueles que se 

encontram submetidos a um Estado de penúria para lidarem com problemas econômicos, por 

um lado, e a dificuldade para enfrentarem situações emocionais difíceis, por outro, levariam a 

uma rede de ações violentas. Conforme Beato (1998), no contexto brasileiro há ainda de se 

considerar a importância de fatores como o desemprego dos chefes de família e a 

instabilidade conjugal que leva a violência doméstica. Constituem-se em elementos de 

continuidade, visto que a realidade estrutural da pobreza, relativa ou absoluta, possibilita o 

florescimento de uma subcultura da violência. Os elementos dessa subcultura causariam a 

violência indiretamente por meio da pobreza. De qualquer maneira, percebe-se a existe uma 

interação estreita entre a criminalidade e as condições socioeconômicas. Logo, podemos dizer 

que é possível uma análise da criminalidade e da violência relacionada ao desenvolvimento do 

capitalismo e das desigualdades sociais. Essa é a perspectiva adotada neste trabalho.  



 

 

A lógica neoliberal, assimilada pela maioria das pessoas sem questionamento e tomada 

como convenção social, atribui unicamente ao indivíduo a culpa por seu estado de miséria e 

também por sua desarticulação dos parâmetros da moral vigente que apregoa, sobretudo, o 

direito à propriedade privada. Não se ter um trabalho está articulado à idéia de não possuir os 

talentos necessários para tal, e a medida da má remuneração seria a pouca aplicação de 

trabalho para a conquista da propriedade. Desse modo, pessoas sem talento e preguiçosas 

formam o perfil de um possível criminoso, digno de punição. Daí a idéia arraigada no senso 

comum de que se pode capinar um lote ou lavar uma mala de roupa para se obter sustento (o 

que é, na verdade, para se manter intocada a propriedade privada). 

A questão da diversidade de talentos é, nesse sentido, distorcida para justificar as 

formas de exploração. Não se trata de questionar se é salutar que as pessoas possam ter 

aptidão para a prática de atividades diversificadas, mas o problema é que a lógica neoliberal 

toma essa concepção para culpabilizar o sujeito por suas tragédias, que pra ela são de ordem 

individual, pois o mercado estaria aí para acolher pessoas competentes e capazes de concorrer 

livremente na busca por seu lugar ao sol; se não o conquistam é unicamente por sua 

incompetência pessoal. 

Portanto, o que há por trás da famigerada falta de talentos, preguiça e desarticulação 

moral do trabalhador é sua submissão à lógica de manutenção da exploração do capital sobre 

o trabalho, que ganha, nos moldes tratados por Antunes (1999) e Dias (1999), a roupagem 

dada pela reestruturação produtiva do capital, fazendo com que as demandas por trabalho 

constituam desesperadoras estratégias por sobrevivência, para garantir a continuidade da 

própria vida em que as opções de escolha são impostas pela brutalidade da pobreza. Não há 

naturalidade nesse processo, mas sim a configuração histórica de um sistema social pautado 

na exploração de uma classe sobre a outra, sendo o Estado também encarregado de gerir a 

miséria por meio de suas políticas públicas, para a manutenção da ordem do capital. 

O surgimento das primeiras leis, a concepção de direito objetiva regular e vigiar a 

relação do capital – trabalho, essencial ao fundamento da sociedade burguesa. Em uma 

perspectiva marxista, os atos são considerados criminosos porque são do interesse das classes 

dominantes assim defini–lós. Deste modo, as pessoas são rotuladas como criminosas por que 

assim rotuladas, serve–se aos interesses das classes dominantes. É valido salientar que o crime 

varia de sociedade para sociedade, de acordo com cada estrutura econômica e política. Além 

disso, de acordo com todos os momentos históricos as leis penais vão sendo aprovadas e 

aplicadas a fim de encobrir as confrontações violentas entre as classes sociais. 



 

 

Os sistemas punitivos, ao longo da historia, são caracterizados pelas diversas 

estratégias que as classes dominantes lançaram mão, a fim de evitar as ameaças á ordem 

societal por elas instituída. A reclusão foi proposta como estratégia para controlar as classes 

marginais. A penitenciaria segundo Giorgi (2006) nasceu e se consolidou como instituição 

subalternada a fabrica, sendo, portanto, um mecanismo pronto para atender as exigências do 

sistema de produção industrial.  Nesse sentido, repensar a conduta das instituições penais que 

se propõem a recuperar, reeducando, seus internos e suas internas, é de fundamental 

importância, já que somente com oportunidades concretas de reinserção social, enquanto 

sujeitos de direitos, é que será possível a cada um deles construir novos caminhos. Segundo 

Giorgi, (2006) a instituição carcerária impõe ao detento uma situação de privação e, além 

disso, aponta o trabalho como único caminho para sair desta condição. A prisão cria o status 

de detento e, ao mesmo tempo, impõe ao individuo trabalho obediência e disciplina 

(elementos constitutivos desse status) como condição que devem ser satisfeitas a fim de que 

possa, no futuro, livrar-se delas. 

A criminalidade tem assumido contornos assustadores nos últimos anos, isso pode ser 

constatado diariamente, por meio dos programas de radio, televisão, jornais e revistas é 

possível perceber o agravamento da criminalidade. De acordo com os dados do Departamento 

Penitenciário Nacional – DEPEN, em 2004 a população brasileira era de 181.986.030 

habitantes destes, 328.776 estavam reclusos. Seis anos depois em 2010 a população brasileira 

era de 191.480.630, desse quantitativo de 496.251 estavam em aprisionados. Constata-se, 

portanto, além do crescimento populacional equivalente a 9%, no mesmo período a proporção 

de presos e internados por 100.000 habitantes subiu 66,25%, isto significa um crescimento 

considerável nesses últimos anos evidenciando assim o aumento dos índices de violência e 

criminalidade no pais. 

Conforme Maximiliano, (2008, p. 98), ao traçar o perfil do sentenciado brasileiro é 

possível perceber que muitos presos se inserem na atividade criminosa em busca de melhores 

condições de vida, já que uma significativa parcela de apenados é proveniente das 

“modernas” fontes de geração de exclusão social; desemprego e precarização do trabalho. 

Segundo dados do DEPEN a população carcerária brasileira em sua maioria é composta de 

jovens em idade ativa (54,53% tem menos de 30 anos), com baixa escolaridade (97% são 

analfabetos ou semi analfabetos), com grande inserção na pratica de crimes de furtos e roubos 

(47%) e com alto índice de reincidência criminal (85%). 

A maioria dos sentenciados no Brasil são de jovens. Zaluar apud Maximiliano (2008) 

aponta que um aspecto motivador da inserção do jovem na criminalidade refere- se à 



 

 

formação de uma visão negativa do trabalho, constituídas a partir de suas próprias 

experiências e da observação da vida de seus pais. Com as novas configurações assumidas 

pelo mundo do trabalho são constantes as queixas dos trabalhadores a um número excessivo 

de horas de trabalho e as formas cada vez mais flexíveis e precárias.  Diante desse quadro o 

jovem se vê diante de duas alternativas, segue o caminho do trabalho, rotineiro, mal 

remunerado, sem descanso, ou entra no mundo do crime como alternativa mais fácil de ter 

acesso a bens e serviços. 

Para os jovens uma das alternativas escolhidas na vida do crime é o trafico de drogas. 

O comercio de narcóticos oferece a possibilidade de ganho fácil, quanto maior for sua patente 

no trafico. Nessa perspectiva, segundo Moreira (2000) no narcotráfico existem varias funções 

e cada função corresponde a um ganho determinado. A atividade criminosa, sobretudo o 

tráfico de drogas se revela bastante lucrativa e atraente para alguns jovens e trabalhadores, já 

que muitos recebem um salário mínimo de 540 reais e vivenciam, ainda a precarização do 

trabalho. 

A incorporação do gênero aos estudos sobre a temática do trabalho permite pensar 

novas questões que se articulam com este tema, ou seja, da identidade e da subjetividade de 

homens e mulheres trabalhadores. Além disso, a análise de relações de gênero permite 

compreender as relações hierárquicas de poder que se estabelecem na sociedade entre homens 

e mulheres, o que permite uma visibilidade das desigualdades e das discriminações do 

trabalho feminino.  

Neste sentido, para Hildete Pereira (2000, p.102), a participação da Mulher no 

mercado de trabalho não foi acompanhada de uma diminuição das desigualdades profissionais 

entre os sexos. O emprego feminino contínua sendo concentrado em alguns setores de 

atividades e agrupado em um pequeno número de profissões, embora numa proporção menor, 

sendo esta segmentação a base das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho. Pesquisas revelam a generalização da informalidade entre as mulheres ocupadas 

mais de 40% da População Economicamente Ativa (PEA) do Brasil ou, mais precisamente, 

41,9% dela, era formada por mulheres em 2001, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  

No entanto, o maior contingente do trabalho feminino, ou seja, 48,7% das mulheres 

que então estavam empregadas estavam engajados em atividades com as mesmas 

características das funções tradicionalmente ligadas ao âmbito doméstico, ou seja, prestação 

de serviços em saúde e educação e em outras áreas assistenciais. Esses dados são destacados 



 

 

pelas sociólogas Solange Sanches e Vera Lucia Mattar Gebrim, ambas do Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE 2006), no artigo "O 

trabalho da mulher e as negociações coletivas", publicado em dezembro pela edição 49 de 

Estudos Avançados, revista quadrimestral do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da 

Universidade Estadual de São Paulo (USP).  

Explorados junto com uma série de outros indicadores, esses dados servem para as 

autoras demonstrarem o caráter ainda extremamente vulnerável do trabalho feminino no país. 

É essa vulnerabilidade que se faz sentir, segundo elas, nas taxas de desemprego feminino 

superiores às registradas para os homens, nos períodos mais longos em busca de recolocação 

no mercado, nos percentuais mais elevados de contratos sem carteira assinada e, em especial, 

nas diferenças de remuneração entre homens e mulheres para funções comparáveis: na média 

geral, as mulheres recebiam em 2001 cerca de 66% do rendimento dos homens e, nos 

contratos com carteira assinada, 85%.  

Em paralelo à vulnerabilidade, os pesquisadores denunciam a precariedade do trabalho 

feminino. Parece difícil conceituar o que vem a ser exatamente trabalho precário, mas foi a 

essa empreitada que se lançou a socióloga Adriana Strasburg de Camargo em sua tese de 

doutorado "Mulher e trabalho no Brasil nos anos noventa", em que procura mostrar que a 

evolução da mulher no mercado de trabalho não foi tão positiva quanto se pensa. Ou que, em 

outras palavras, está em curso um processo de precarização do trabalho feminino. 

Ao que se refere à participação da mulher nesse processo, segundo Antunes 2002, é 

um traço marcante das mudanças experimentadas no interior da classe trabalhadora, não só 

em setores como o têxtil, mas em novos ramos, como indústrias microeletrônicas, sem falar 

no setor de serviços. A presença feminina no mundo do trabalho nos permite acrescentar que 

se a consciência de classe é uma articulação complexa, que vivem uma situação particular no 

processo produtivo e na vida social, tanto na contradição entre o indivíduo e sua classe, 

quanto aquela que advém da relação entre classe e gênero, tornaram-se ainda mais agudas na 

era contemporânea. 

A expansão do emprego de meio período estaria relacionada, dentre outros fatores, à 

extensão quantitativa e qualitativa da participação feminina. Á colocação da mulher no 

mercado de trabalho também encontraria pontos de conexão com a flexibilização dos 

contratos, já que pelas próprias atribuições delegadas à mulher em outros papéis por ela 

desempenhados, se faz necessária à adequação de horário e remuneração, o que tem mostrado 

vantajoso para ambas as partes contratantes. Também com a ascensão do trabalho feminino, 

surge o setor público, entendo como o fenômeno da classe média, que são trabalhadores que 



 

 

possui caractere primordial, não em força de trabalho, mas aquele que se destaca pelos 

exercícios de cargos de nível intermediário, como os empregados de escritórios, comerciários 

e professores. Seria a classe imprensada entre a massa de proletários e a alta burguesia. 

Lutar contra as mudanças se mostra árduo, principalmente quando se é sugerido que 

estas são sinônimas de desenvolvimento e aprimoramento humano e que os valores que 

impregnavam antigamente uma sociedade são considerados ultrapassados. Assim, como por 

certa vez, tenham sido os operários chamados a unirem-se, seja o momento destes, 

independente da denominação atribuída e de convocação expressa, repensarem seus valores e 

papéis nesta nova sociedade, que inicialmente, não os comporta. 

 

2.3. O Trabalho no Sistema Prisional 

 

A normatização penitenciária baseia-se em regras internacionais, que procuram seguir 

uma linha de humanização das instituições penais, buscando a ressocialização do condenado 

como função da pena (FERREIRA, 2006). As regras acerca do trabalho prisional foram 

editadas no âmbito do direito comparado, por diversos organismos internacionais, tais como a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas (ONU) 

(OLIVEIRA, 2009). Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1949, foi 

realizada a Convenção de Genebra, na Suíça, cujo intuito era regulamentar a prestação do 

trabalho dos prisioneiros de guerra, detalhando as atividades permitidas, proibidas e a 

proteção obrigatória contra acidentes do trabalho (OLIVEIRA, 2009). 

A Organização Internacional do Trabalho, por sua vez, publicou duas Convenções: a 

de número 29 e a de número 50, que discorriam sobre o trabalho forçado ou obrigatório no 

interior das instituições prisionais. Tendo editado, ainda, sobre o mesmo assunto, quatro 

Recomendações, duas no ano de 1930 e outras duas em 1936. A Convenção de número 29 foi 

aprovada na 14a Conferência da Organização Internacional do Trabalho, realizada em 

Genebra, na Suíça, no dia 10 de malo de 1930. Ela instituiu a disciplina para a gradual 

eliminação do trabalho forçado ou obrigatório, deixando tal objetivo evidente no momento em 

que o conceituou, excluindo do modelo qualquer trabalho ou serviço exigido por uma 

condenação judicial (OLIVEIRA, 2009). 

A internacionalização do tema ficou ainda mais evidente com a edição das Regras 

Mínimas para Tratamento dos Reclusos, defendidas no Primeiro Congresso das Nações 

Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, ocorrido em Genebra, 



 

 

no ano de 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, com as 

Resoluções 663C (XXIV), de 1957, e 2076 (LXII), de 1977 (FERREIRA, 2006).A partir de 

então, os objetivos humanizador da penitenciária e ressocializador da pena são seguidamente 

reiterados pelas normas das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos e do 

Conselho da Europa. Também, no campo da atuação das Nações Unidas há outras normas 

que, de forma genérica ou específica, tratam destes mesmos assuntos. 

A Organização dos Estados Americanos, por sua vez, criou a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São Jose, que ocorreu em São Jose 

da Costa Rica, na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, na qual 

a Convenção foi adotada e aberta para assinatura, no ano de 1969 (FERREIRA, 2006). Não 

ignorando a importância da ressocialização do preso, esta Convenção dispôs, em seu artigo 

5°, n° 6, que "as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 

readaptação social dos condenados. (GOMES, 2007, p. 703). 

No âmbito do Conselho da Europa, também são aplicadas algumas recomendações 

quanto ao tratamento penitenciário, com a finalidade de orientar os Estados-Membros a 

respeito de uma política penitenciária conciliável com as normas internacionais, e acerca de 

superiores métodos e técnicas aplicáveis ao tratamento penitenciário. Aconselham a inspirar 

suas normas e práticas penitenciárias nos Princípios existentes nas Regras Mínimas da ONU, 

das quais adotou a Resolução 5, de 1973. Neste sentido, duas iniciativas do Conselho da 

Europa podem ser destacadas: 1) O Convênio Europeu de losDerechos Del Hombre (1966); e, 

2) As Reglas Penitenciarias Européias (1987, Recomendação 3) (FERREIRA, 2006, p. 155- 

156). A evidente procura do ordenamento jurídico internacional pela humanização das 

penitenciárias e do fim ressocializador da pena exige o ajuste das normas internas dos 

Estados, após a ratificação de normas internacionais, para haver a harmonização de sua 

legislação (FERREIRA, 2006, p. 156). Adéquam, portanto, da seguinte forma: 

As normas previstas nos tratados internacionais, a cujo cumprimento se 

comprometeu o Brasil, impõem-se sobre a ordem interna brasileira, desde 

que aprovadas pelo Congresso Nacional. A Constituição da República, no § 

2o do art. 5o, expressamente reconhece status constitucional às normas 

previstas em tratados internacionais que versem sobre direitos e garantias 

fundamentais, e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece as condições 

exigidas para que os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos tenham validade equivalente a das normas decorrentes de emendas 

constitucionais. (PENNA, 2007, p. 85). 

 

Das normas internacionais acima comentadas, três foram ratificadas pelo Brasil: a 

primeira foi as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos (1955); a segunda, os 

Princípios Básicos Relativos ao Tratamento dos Reclusos (1987); a terceira, o Conjunto de 



 

 

Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou 

Prisão (1988); e, a última, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1992). No 

entanto, somente três são estudadas neste artigo (FERREIRA, 2006, p. 156). As Regras 

Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, que nas regras n° 56 a 83 trata dos "princípios do 

sistema penitenciário, tratamento, classificação, individualização e elementos do tratamento", 

ao dispor acerca das assistências educacional, social e laboral, procurou nortear o tratamento 

penitenciário, através do fim ressocializador da pena (ALBERGARIA, 1955, p. 17).As Regras 

Mínimas da ONU, n° 58 e 59, prevê em os objetivos precípuos da pena privativa de liberdade, 

sejam eles o de proteger a sociedade e ressocializar o condenado, durante o cumprimento da 

pena (ALBERGARIA, 1955, p. 17), conforme pode ser analisado: 

Regra 58. O fim e a justificação de uma pena de prisão ou de qualquer 

medida privativa de liberdade e, em última instância, proteger a sociedade 

contra o crime. Este fim somente pode ser atingido se o tempo de prisão for 

aproveitado para assegurar, tanto quanto possível, que depois do seu 

regresso à sociedade o delinquente não apenas queira respeitar a lei e se 

auto-sustentar, mas também que seja capaz de fazê-lo. Regra 59. Para 

alcançar esse propósito, o sistema penitenciário deve empregar, tratando de 

aplicá-los conforme as necessidades do tratamento individual dos 

delinquentes, todos os meios curativos, educativos, morais, espirituais e de 

outra natureza, e todas as formas de assistência de que pode dispor 

(REGRAS MÍNIMAS..., Acesso em 20 set. 2010). 

 

Essa exclusão do preso do seio da sociedade tem como finalidade principal a sua 

reinserção social, sem, no entanto, extinguir totalmente seu contato com a sociedade, da qual 

é sujeito de direitos a ele inerente, não afastado pela sentença que o condenou. 

Sobre o trabalho prisional, a sua regra n° 71 dispôs que: 

 

1) O trabalho na prisão não deve ser penoso. 2) Todos os reclusos 

condenados devem trabalhar, em conformidade com as suas aptidões física e 

mental, de acordo com determinação do médico. 3) Deve ser dado trabalho 

suficiente de natureza útil aos reclusos de modo a conservá-los ativos 

durante o dia normal de trabalho. 4)Tanto quanto possível, o trabalho 

proporcionado deve ser de natureza que mantenha ou aumente as 

capacidades dos reclusos para ganharem honestamente a vida depois da 

liberdade. 5) Deve ser proporcionado treino profissional em profissões úteis 

aos reclusos que dele tirem proveito, e especialmente a jovens reclusos. 6) 

Dentro dos limites compatíveis com uma seleção profissional apropriada e 

com as exigências da administração e disciplina penitenciária, os reclusos 

devem poder escolher o tipo de trabalho que querem fazer. (FERREIRA, 

2006, p. 157). 
 



 

 

Tais regras23 visam, principalmente, garantir o desenvolvimento de uma habilidade 

laboral, socialmente útil, que aumente a autoestima do preso, qualifique-o para o mercado de 

trabalho, possibilite uma remuneração econômica digna, com objetivo de estimular sua 

socialização através de relações e vínculos desenvolvidos no próprio ambiente laboral. 

Também, nos Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de Reclusos, são observadas regras 

no mesmo sentido: 

Princípio 07: Devem ser criadas condições que permitam aos reclusos ter um 

emprego útil e remunerado, o qual facilitará a sua integração no mercado de 

trabalho do país e lhes permitirão contribuir para sustentar as suas próprias 

necessidades financeiras e as de suas famílias. (FERREIRA, 2006, p. 158-

159). 

 

Da mesma forma, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos visa à 

ressocialização do preso. Repetindo, em seu artigo 7°, quase literalmente, o preceito 

constitucional que proíbe a tortura. Além de, no artigo 10, prever o princípio da humanidade e 

respeito à dignidade inerente à pessoa humana, segundo o qual a pessoa privada de liberdade 

deverá ser tratada. O item 03 do citado artigo torna evidente que o objetivo fundamental 

destramento é a "reforma e reabilitação moral" do condenado. (ALBERGARIA, 1955, p. 17). 

As Nações Unidas, ao adotarem essas normas, deixaram evidente que acreditam que o 

tratamento penitenciário seja um meio adequado à readaptação social do preso, "sendo essa a 

finalidade essencial do encarceramento no modelo ressocializador de reação ao crime.” 

(FERREIRA, 2006, p. 159). 

 

2.4. Trabalho Carcerário Feminino 

 

O trabalho feminino nas instituições prisionais apresenta alguns aspectos que o 

diferencia das atividades desenvolvidas por presos do sexo masculino. Assim como ocorre 

nos presídios masculinos, as oficinas de mulheres são basicamente compostas por serviços 

repetitivos e manuais, o que a diferencia dos masculinos é que em sua grande maioria são 
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 Ainda, nas regras 72 a 76, regulamentou-se a organização e os métodos de trabalho penitenciário, da saúde e 

da segurança do trabalho, assim como da jornada de trabalho e remuneração, sem esquecer-se do preso 

preventivo, sobre o qual se afirmou na regra 89, que: "Será sempre dada ao preventivo oportunidade para 

trabalhar, mas não lhe será exigido trabalhar. Se optar por trabalhar será remunerado." (FERREIRA, 2006, p. 

15). 

 



 

 

compostas por atividades culturalmente determinadas como femininas. Igualmente ao 

masculino não exige grandes conhecimentos técnicos e intelectuais. 

Outro aspecto diferenciador é o destino dado à remuneração auferida. Sabemos que 

grande parte das mulheres encarceradas são mães de um ou mais filhos e esse fato é de 

extrema importância para o destino da remuneração recebida pelo trabalho. Como mães, a 

presa trabalhadora supervaloriza o uso da remuneração em prol dos seus filhos, que na 

maioria dos casos estão sob a tutela de algum parente, no geral com as avós maternas. “O 

trabalho para a mulher presa, portanto, não assume apenas um caráter laborterápico. Muitas 

usam a renda auferida no trabalho prisional para tentar manter o que restou de seus lares e de 

suas famílias”. (ETHOS, 2001, p. 32) 

Dessa forma, o salário, resultado do trabalho carcerário, se diferencia na utilização 

feita por presos homens e presas mulheres. Quanto aos homens, essa preocupação não é tão 

urgente visto que seus filhos estão com as mães que buscam de alguma forma o dinheiro para 

o sustento deles. Atualmente não há tanta diferença entre trabalho carcerário masculino e 

feminino, pois as oficinas são basicamente iguais, sendo em sua maioria linha de montagem 

de produtos não necessitando de formação profissional. 

Mas no passado durante administração feita pelas religiosas nas penitenciarias 

femininas, o trabalho existente era voltado para evocar a vocação feminina da mulher ao 

trabalho domestico e artesanal. Porem coma saída das freiras da administração de presídios na 

década de 80, o trabalho feminino começou a se desvincular um pouco das atividades ditas 

“femininas” para se dedicar também as linhas de montagem.  

 

2.5. Plano Nacional de Segurança Pública 

 

O Plano Nacional de Segurança Pública, lançado em 20 de junho de 2000, apresentou 

como compromisso o aperfeiçoamento do sistema penitenciário brasileiro. Esse sistema tem 

vivido, nos últimos anos, crescente crise que decorre de razões diversas, dentre as quais se 

destaca “a falta de investimento público e de treinamento dos profissionais da área, o que 

resulta em índices de reincidência que superam os 50% e consequente déficit de vagas 

prisionais” (BRASIL, 2000, n. p.). 

A ação relacionada à educação no Plano Nacional de Segurança Pública apresenta na 

meta 102, a integração entre educação e profissionalização: “Educação e profissionalização de 



 

 

detentos – realização de programas de educação, capacitação e profissionalização de detentos, 

visando sua futura reinserção na sociedade” (BRASIL, 2000, n. p.). 

Essa ação já havia sido definida há dezesseis anos pela LEP, fazendo apenas um 

recorte da ação, seguido por igual procedimento em relação à Resolução nº 14, de 11 de 

novembro de 1994, que definiu as regras mínimas para o tratamento do preso no Art. 38: “A 

assistência educacional compreende a instrução escolar e a formação profissional do preso” 

(BRASIL, 1994, n. p.). 

Antônio Julião da Silva (2001), em artigo posterior à divulgação do Plano Nacional de 

Segurança Pública lembra que o mesmo não apresentou propostas inovadoras no que se refere 

ao sistema penitenciário, dada a vigência da LEP que, se integralmente aplicada e cumprida, 

viabilizaria seus objetivos. 

 

2.6. Lei de Execução Penal 

 

Após a análise da legislação educacional brasileira, com referência aos presos do 

sistema penitenciário, é necessário que se inicie a análise da Lei de Execução Penal Nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984 (BRASIL, 1984), cujo objetivo é dispor sobre as sentenças ou decisões 

criminais, ao mesmo tempo em que propicia condições para a reinserção do preso na 

sociedade. 

São indiscutíveis os avanços da Lei de Execução Penal, ao compará-la a leis anteriores 

e mesmo às leis de outros países. A assistência ao preso e ao egresso como dever do Estado, 

com o fito de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, é um avanço 

que consta na LEP. A assistência ao preso deve ser: material, de saúde, jurídica, educacional, 

social e religiosa
24

. A assistência educacional prevista na LEP foi referendada pela 

Constituição Federal de 1988, que garantiu a oferta da educação a jovens e adultos e, assim, 

aumentou as expectativas em relação ao seu cumprimento em todos os locais do país. 

A seção V, Art. 17, da LEP, regulamentou a modalidade de educação a ser ofertada: 

“A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do 

preso e do internado” (BRASIL, 1984). A definição do tipo de educação a ser ofertada foi 

preocupação constante dos elaboradores da Constituição Federal e da LDB, já que, num país 

com uma política neoliberal, preparar o aluno de classe social baixa para o mercado de 

trabalho é essencial. No sistema penitenciário, pode ser considerado um facilitador para a 
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 Art. 10 e 11 da LEP (BRASIL, 1984). 



 

 

futura inserção do preso no mercado de trabalho, mas, para que essa inserção obtenha êxito, 

faz-se necessário um trabalho voltado à unidade entre o saber e o fazer, ou seja, nortear-se 

pelos princípios de uma escola unitária (GRAMSCI, 1979). 

Sob alegação de melhoria da qualidade de ensino, autonomia da escola, de busca de 

parcerias e de flexibilização do sistema escolar, é vista a preponderância de uma política 

educacional neoliberal, que realiza mudanças na natureza e na organização do sistema 

educacional brasileiro, que aprofunda a dicotomia entre a educação para os menos favorecidos 

e a educação para as elites, que reforça o caráter de classe de nossa sociedade (NEVES, 

2000). 

Nos inegáveis procedimentos que favorecem as classes sociais mais altas do Brasil, 

aparecem os que permitem às outras classes sociais um mínimo de direitos. Deve-se lutar, 

portanto, para algumas garantias legais serem atendidas, entre as quais a obrigatoriedade da 

oferta do ensino de 1º grau, o qual seria integrado ao sistema da unidade federativa, Art. 18 da 

LEP (BRASIL, 1984), uma vez que o aluno, ao cumprir sua pena, poderá continuar os estudos 

em qualquer local, sem grandes prejuízos no acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem. 

O artigo 20 da LEP dispõe o que se segue: “As atividades educacionais podem ser 

objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam 

cursos especializados” (BRASIL, 1984). Para cumprir esse artigo, é relevante observar que a 

educação ofertada nas unidades prisionais pode compreender um vasto e diversificado campo 

de experiências educativas, nem sempre identificáveis com ações de escolarização, mas com 

propósitos variáveis. 

Essas modalidades educacionais são realizadas com o empenho de iniciativas 

governamentais e não-governamentais, de universidades, associações, igrejas, entidades 

empresariais e trabalhadores de vários setores. Os projetos vinculados a esses segmentos têm 

contribuído para a minimização dos problemas enfrentados no cotidiano dessas unidades. 

Com o fito de solucionar os problemas inerentes ao sistema penitenciário do Estado, 

valendo-se da colaboração da comunidade, algumas unidades prisionais mais abertas à 

participação da sociedade conseguem cumprir as normatizações - Art. 4º da LEP (BRASIL, 

1984). Essa participação da comunidade pode ser concretizada no cumprimento do artigo 21 

da referida Lei, que prevê bibliotecas com um acervo de livros instrutivos, recreativos e 

didáticos. 

Os direitos dos presos, inseridos na Seção II, Capítulo IV, Art. 41, referentes à 

educação já haviam sido mencionados nos artigos anteriores da mesma Lei, com alguma 



 

 

diferença em relação à redação: “[...]; VI – exercício das atividades profissionais, intelectuais, 

artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII – 

assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; [...]” (BRASIL, 1984). 

Para acompanhar o cumprimento dos direitos dos presos pela administração dos 

estabelecimentos penais, foi criado o Conselho da Comunidade e, dentre as quatro 

incumbências propostas, a última citada conta com um apoio mais efetivo para minimizar as 

dificuldades dos presos: “[...]; IV – diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos 

para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do 

estabelecimento” (BRASIL, 1984). 

Se a direção do estabelecimento prisional for acessível, o Conselho da Comunidade 

tem possibilidade de realizar muitas atividades que favorecerão o bem-estar dos presos, até 

mesmo com a ampliação de suas incumbências, participando ativamente na gestão 

democrática da unidade prisional. 

Na Cadeia Pública de Bragança Paulista/SP, com a criação da Associação de 

Assistência e Proteção ao Condenado (APAC), a criação do Conselho da Comunidade 

permitiu a gestão coletiva de uma unidade prisional, sem que isso se caracterizasse em sua 

privatização e sem que o Estado abrisse mão de suas prerrogativas na execução penal. 

A criação das APACs é possível apenas em locais onde os responsáveis pela justiça e 

segurança estejam voltados para reduzir os problemas sociais, já que é com base em atitudes 

corajosas que se consegue avançar. Foi o que ocorreu em Bragança Paulista, com a 

participação ativa do juiz das execuções criminais, do ministério público, do delegado 

seccional, na condição de diretor da cadeia local, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

de São Paulo, de empresários, comerciantes e populares. Com a implantação da APAC, vê-se 

um novo modelo de gestão que se fortalece com a colaboração da comunidade e que não é 

realizado de forma a assumir as responsabilidades do Estado, ou seja, é uma maneira 

diferenciada de se administrar uma unidade prisional. 

A LEP prevê no Art. 83 que “o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, 

deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, 

educação, trabalho, recreação e prática esportiva” (BRASIL, 1984). Os locais que têm espaço 

físico para cumprir este artigo, normalmente não contam com recursos humanos e financeiros 

para poder colocá-lo em prática satisfatoriamente. 

A Delegação dos Direitos Humanos fez uma apreciação sobre a LEP, ao mencionar 

que ela é uma obra extremamente moderna de legislação; que reconhece um respeito saudável 

aos direitos humanos dos presos e contém várias provisões que ordenam o tratamento 



 

 

individualizado, protege os direitos substantivos e processuais dos presos e garante a 

assistência médica, jurídica, educacional, social, religiosa e material. Vista como um todo, o 

foco desta lei não é a punição, mas, ao invés disto, a “ressocialização das pessoas 

condenadas” (HUMAN RIGHTS WATCH, 1998, n. p.). Afirmou-se, então, que a realidade 

não condiz com as descrições da lei, enumerando-se alguns problemas verificados: 

 

O sistema penal no país sofre a falta de uma infra-estrutura física necessária 

para garantir o cumprimento da lei. Em muitos estados, por exemplo, as 

casas de albergados simplesmente não existem; em outros, falta capacidade 

suficiente para atender o número de detentos. Colônias Agrícolas são 

igualmente raras. [...], não existem vagas suficientes nos presídios para 

suportar o número de novos detentos, forçando muitos presos condenados a 

permanecerem em delegacias por muitos anos (HUMAN RIGHTS WATCH, 

1998, n. p.). 

 

Essa disparidade entre a elaboração das leis pelo Poder Legislativo e sua execução 

pelo Poder Executivo ocorre com frequência no Brasil. O Legislativo e o Executivo não têm 

planos e ações complementares, e, assim, as leis ficam apenas no papel. Observa-se um país 

com leis penais modernas e uma realidade totalmente adversa, constituída por um sistema 

penitenciário em grande parte deficitário, o que acarreta um índice de mais de 50% de 

reincidência, que perpetua a criminalidade e a violência na sociedade, conforme dados do 

Plano Nacional de Segurança Pública (BRASIL, 2000). 

 

2.7. Lei de Diretrizes e Bases e Plano Nacional de Educação 

 

O texto aprovado pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394, em 20 de dezembro de 1996 

(BRASIL, 1996), regulamentou os artigos referentes à educação na Constituição Federal. 

Nesse texto, as políticas educacionais para os que não tiveram acesso à educação na 

idade própria são quase inexistentes, com apenas dois artigos concernentes à educação de 

jovens e adultos, considerados como um retrocesso em relação à lei 5.692/71. Razão tem 

Saviani ao dizer que “não há como fugir à constatação de que se trata apenas de um novo 

nome para o „Ensino Supletivo‟, regulado no Capítulo IV da Lei 5.692/71” (2001a, p. 214). O 

autor acredita que a redução da idade legal para a realização de exames supletivos pode ser 

um complicador em relação ao interesse dos jovens em cursar regularmente o ensino 

fundamental e/ou o ensino médio. 



 

 

A educação de jovens e adultos, tratada como apêndice nas políticas educacionais, 

deve ser repensada, de forma que ela deixe de ser apenas supletiva e passe a ter sua relevância 

reconhecida pelos elaboradores de políticas públicas, pelos educadores e pelos próprios 

educandos, que nem sempre acreditam em suas possibilidades. Nas palavras de Jane Paiva 

“[...] a população adulta marginalizada, que tão bem internalizou sua condição de incapaz, 

acredita na escola, luta por ela para seus filhos” (1997, p. 98). 

As dificuldades são diversas, mas é necessária uma mudança na situação atual, ao se 

considerar que a população está cada vez mais idosa e a taxa de natalidade tem diminuído. A 

população tem caminhado para buscar alternativas de ocupação para as pessoas com idade 

mais avançada, com projetos e possibilidades de investimentos advindos da educação. 

A atual política pública para jovens e adultos tem se mostrado pouco eficiente, pois 

mantém ações arraigadas de preconceitos contra os idosos. É importante esclarecer que não se 

pretende a priorização em relação à oferta de educação para jovens e adultos, mas espera-se 

que essa modalidade de educação seja considerada relevante no decorrer das discussões de 

propostas para a educação do país. 

A educação de jovens e adultos, ofertada em escolas públicas, tem enfrentado muitas 

dificuldades. Dificuldades maiores, porém, enfrentam os que estudam em locais não 

convencionais, como os presos do sistema penitenciário. Conforme foi verificado no relatório 

da Delegação Direitos Humanos (HUMAN RIGHTS WATCH, 1998), os presos sofrem 

preconceitos da sociedade, abandono familiar e de amigos, perseguições no interior dos 

institutos prisionais, violência de administradores do sistema penitenciário. Para Paulo Freire 

(1983) a violência faz que homens oprimidos, proibidos de resgatarem seus direitos e 

cumprirem seus deveres, tornem-se mais violentos no anseio pela busca do direito de ser. 

Mesmo com a contínua política de exclusão aos presos, espera-se que, pelo menos, os 

educadores não os tratem com indiferença, que suas ações sejam de resgate à dignidade do ser 

humano, pois trabalham com pessoas que, em muitos casos também foram vítimas de 

violência e não tiveram oportunidade de serem aceitos pela sociedade. Angelina Peralva diz 

que: “[...] os brasileiros produzem, conjuntamente a violência de que são vítimas, de duas 

maneiras: pela fragilidade de sua relação com a lei e por condutas adaptativas que não 

remetem, fundamentalmente, à violência, mas que a ela se ajustam, naturalizando-a” (2000, p. 

180). 

As políticas públicas para educação dos presos deveriam ter maior abrangência no 

Plano Nacional de Educação, por ser ele o norteador das ações educacionais. O referido Plano 

teria sido importante, se as metas reivindicadas pela população fossem validadas pelos 



 

 

elaboradores, sem ignorar as discussões ocorridas na sociedade. Mesmo assim, porém, é 

necessário que se observem as ações do Plano aprovado, por ser este a principal medida de 

política decorrente da LDB. SAVIANI, 1998 para este autor, sua importância deriva de seu 

caráter global, abrangente de todos os aspectos concernentes à organização da educação 

nacional e de seu caráter operacional, já que implica a definição de ações, traduzidas em 

metas a serem atingidas em prazos determinados dentro do limite global de tempo abrangido 

pelo Plano que a própria LDB definiu para um período de 10 anos (Ibid., p. 3). 

Dos vinte e seis itens definidos como objetivos e metas para a modalidade de educação 

de jovens e adultos, o de número dezessete foi direcionado de forma específica para os presos, 

com ampliação para as metas cinco e catorze: 

 

17 - Implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que 

atendam adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens 

e adultos de nível fundamental e médio, assim como de formação 

profissional, contemplando para esta clientela as metas nº 5 e 14. 

5 – Estabelecer programa nacional de fornecimento, pelo Ministério da 

Educação, de material didático-pedagógico, adequado à clientela, para os 

cursos em nível de ensino fundamental para jovens e adultos, de forma a 

incentivar a generalização das iniciativas mencionadas na meta anterior. 

14 – Expandir a oferta de programas de educação à distância na modalidade 

de educação de jovens e adultos, incentivando seu aproveitamento nos 

cursos presenciais (BRASIL, 2001, n.p.). 

 

O sistema educacional brasileiro, e de forma singular, a educação escolar para os 

presos, tem enfrentado muitas dificuldades, sendo posta no esquecimento ou havendo pouco 

empenho dedicado a tal clientela, conforme pode ser verificado no Plano Nacional de 

Educação. Também há problemas constantes em relação às especificidades do local de 

cumprimento da pena e à própria falta de motivação, muitas vezes atribuída às dificuldades do 

cotidiano escolar (falta de material didático, atraso para liberação dos alunos para as aulas, 

dificuldades de aprendizagem, opção entre trabalho e estudo, entre outros fatores 

dificultosos). Elenice Maria C. Onofre, em estudo recente na penitenciária de Araraquara, diz: 

Os professores afirmam que o material básico para dar aulas é comprado, 

muitas vezes, por eles mesmos, com seus próprios recursos, e que utilizam 

os materiais disponíveis com informações ultrapassadas, o que revela o 

desprezo para com a educação escolar nas unidades prisionais (op. cit., p. 

166). 

 

A LDB e o Plano Nacional de Educação, o último aprovado pela Lei Nº 10.172, de 09 

de janeiro de 2001, apresentaram pontos positivos, mas não se deve acreditar que sejam estes 

suficientes para alavancar uma transformação na educação. Assim, ações devem ser 



 

 

repensadas e posições tomadas em relação à organização de uma estratégia de resistência 

ativa, com a elaboração e a apresentação de uma proposta alternativa, a fim de reverter à 

situação, mesmo que seja por meio do embate, e, se não for possível de imediato, que se 

juntem forças para o momento mais favorável (cf. SAVIANI, 2001a). 

Para atingir o poder dominante, deve-se esperar o momento oportuno, e, quando esse 

momento chegar, lutar para reverter às injustiças e desigualdades sociais, com uma postura 

coesa para mudar a situação, pensada estrategicamente no coletivo, pois ações isoladas 

tendem a enfraquecer diante dos primeiros embates que surgirem. Para Saviani: 

 

[...] os interesses dominados caminham na direção da aceleração do processo 

histórico. E isto porque não interessa às camadas dominadas a manutenção 

da estrutura e sim a sua transformação, tendo em vista a construção de um 

novo tipo de sociedade livre da dominação. Nessa perspectiva, a crise de 

conjuntura é vista efetivamente como manifestação das contradições da 

estrutura que devem ser explicitadas e superadas através da transformação da 

própria estrutura social (2001a, p. 238). 

 

Para que a legislação seja favorável a uma situação, Dermeval Saviani (2001) diz que 

é necessário forjar uma coesa vontade política, capaz de transpor os limites que marcam a 

conjuntura atual, pois a LDB 9.394/96, embora não tenha incorporado dispositivos que 

apontassem na direção da necessária transformação da deficiente estrutura educacional 

brasileira, também não impediu que isso pudesse ocorrer. 

A educação e o direito podem obter muitos êxitos na construção de conhecimentos. 

Conforme Osmar Fávero “num momento em que as ciências humanas se renovam pela busca 

da construção de campos interdisciplinares, direito e educação podem travar fecundo diálogo 

em vista de uma democratização educacional” (1996, p. 30). 

Foi na expectativa de obter respostas, valendo-se da integração dessas áreas que foi 

analisada a legislação nacional inerente à educação escolar para os presos do sistema 

penitenciário e que se buscou compreender como ocorre a organização do processo 

educacional no Brasil. 

 

 

2.8. Aspectos Legais da Educação Escolar no Sistema Penitenciário 

 

A finalidade de ponderar a cerca da legislação brasileira que norteia a educação 

escolar no sistema penitenciário procede da proposição de que a educação, em qualquer uma 



 

 

de suas modalidades, ganha maior acepção ao se agregar com outras áreas de conhecimento. 

É relevante que essa educação seja analisada como parte do processo histórico-social em que 

está inserida. 

Assim, a integração das áreas de Educação e Direito torna-se importante para a 

discussão das leis inerentes à educação de jovens e adultos presos em unidades prisionais. 

Para uma melhor compreensão da legislação para aprisionados do sistema penitenciário, 

foram examinados alguns artigos da Constituição Federal referentes aos direitos básicos do 

cidadão, aprisionado ou não. 

Como o tema exige um estudo da legislação vigente, a partir desse momento a área do 

Direito fez-se necessário para melhor compreensão do capitulo apresentado. Nesta seção 

partiremos para análise dos artigos referentes à educação que constam na Lei de Execução 

Penal- LEP, Plano Nacional de Segurança Pública, no exame da Constituição Federal. Com o 

mesmo tema foi examinado os artigos constantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB. 

Os avanços ou retrocessos dessas leis só podem ser avaliados com base na 

compreensão dos problemas que se propõe solucionar, dentro do contexto do sistema 

penitenciário em que tais leis são implementadas, bem como, mediante os resultados 

alcançados na ressocialização dos presos. 

 

2.9. Matriz Nacional Curricular para Educação em Serviço Penitenciario. 

 

Criada em 2006, a Matriz Nacional Curricular para Educação em Serviço 

Penitenciario pretende ser um documento referencial, que descreve o elenco das principais 

competências, habilidades, saberes e atitudes que devem ser desenvolvidos junto a todos os 

que desempenham suas funções no sistema penitenciário. 

 

A definição de matriz supõe um conceito mais amplo que o de currículo, 

buscando oferecer diretrizes gerais para a elaboração dos cursos de formação 

dos servidores penitenciários, que possibilitem uma base e filosofia de 

trabalho comum para cada escola, e ao mesmo tempo ofereçam uma 

flexibilidade tal que permita a adaptação dos conteúdos às realidades e 

demandas próprias de cada estado ou região. (DEPEN 2006 p. 03) 

 

Esse documento veio embasar pedagogicamente as atividades que visem à melhoria na 

qualificação dos que trabalho no sistema penitenciário, com o objetivo de metamorfosear o 

desempenho das atribuições de cada ente e a construção de uma nova cultura profissional.  



 

 

Esta é uma tarefa urgente e necessária, dada a complexidade e as 

deficiências do sistema no qual os servidores exercem suas atividades, e a 

carência de um modelo de formação atualizado, que permita dar conta das 

exigências que o desempenho destas atividades impõe. (DEPEN 2006 p. 04) 

 

Essa mudança em pensar o novo fazer profissional é extremamente importante para 

mudança de paradigma incutido no sistema carcerário nacional, que perpassa ao só as 

mudanças em termos estruturais, mais como também uma mudança de ideologia, para que os 

novos servidores,quando adentrarem nesse sistema, vão se deparar com praticas arcaicas 

arraigada na punição e repressão dos apenados, ou seja, uma realidade complexa, marcadas 

por uma serie de discursos e praticas não articuladas entre si e contraditórias ao que se 

aprende no processo de formação. Por questões relacionadas à sua falta deformação e/ou à 

carência de estímulos materiais, sociais e intelectuais, o imaginário de sua função acaba, com 

frequência, limitando-se a um propósito disciplinar ou corretivo. 

Goffman (1961) caracterizou com precisão os efeitos que as denominadas instituições 

totais produzem nas pessoas envolvidas nas suas rotinas. Segundo esse autor, nesse tipo de 

instituições ocorre uma perda de privacidade e individualidade, sendo todas as atividades 

realizadas em conjunto, em horários preestabelecidos e impostas por uma autoridade superior. 

Essa situação afeta a um grande grupo de pessoas que sofrem esse controle, mas também 

àqueles encarregados da sua custódia. 

 É para romper com essa pratica que a Matriz Curricular, foi elaborada, pois propõe a 

construção de um processo de qualificação das Escolas Penitenciarias, incentivando a 

elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos Estaduais, pautados nessa matriz, mais sem 

esquecer as especificidades de cada Estado que priorizem pelo “tratamento penitenciário”.  

Trata-se, portanto, de um processo de construção participativa, no qual a 

matriz curricular tem o papel de indutora da incorporação de conteúdos 

básicos nos cursos de capacitação e formação continuada, tal como indicado 

no Guia de Referência para a Educação em Serviços Penais. (DEPEN 2006, 

p. 07) 

 

Ao formular esse documento fica claro a preocupação do Estado em inserir o 

profissional que atua junto à população carcerária no processo de reinserção social do 

individuo preso. Portanto, a formação inicial quanto à continuada dos servidores deve ser 

capaz de extrair de cada um o potencial de competências e habilidades adquirida ao longo de 

sua vida pessoal e profissional e que sirvam para por no dia a dia dos serviços. Essa 

articulação permitirá que as atitudes do servidor penitenciário correspondam às expectativas 

relacionadas com a sua função social, e contribuirá para a sua plena realização pessoal e 

profissional, de acordo com os objetivos previstos pela Lei de Execução Penal, que indicam 



 

 

que “a escolha do pessoal administrativo especializado, de instrução técnica e de vigilância 

atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato” (art. 77), 

sendo que a administração penitenciária deverá zelar para que o ingresso do pessoal 

penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, ocorram mediante a realização 

de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em 

exercício (art. 77, § 1º). 

 As Escolas Penitenciarias desenvolvem um papel fundamental na formação do 

servidor prisional, pois estas se constituem num espaço de valorização do servidor e dão 

subsídios a pratica profissional, que levem os mesmos a assumirem o perfil:  

 

 Capacidade de exercer corretamente suas funções; 

 Capacidade de situar a sua atividade no contexto mais amplo da unidade em que 

trabalha e do sistema penitenciário como um todo; 

 Compreensão da condição do indivíduo encarcerado e da necessidade de redução dos 

danos produzidos pelo encarceramento; 

 Aptidão para buscar, incentivar, manter e preservar a harmonia e o bom convívio 

social no ambiente prisional. 

Tendo como pretensão fornecer elementos teóricos e práticos que permitam a 

formação integral, a capacitação profissional e a construção de uma identidade específica do 

servidor penitenciário, possibilite a valorização e o pleno desenvolvimento da sua função 

social e institucional e contribuam para a inserção social das pessoas presas, de acordo com os 

objetivos dispostos pela Lei de Execução Penal e com o pleno respeito aos Direitos Humanos. 

Essa matriz vem estrutura em torno de quatro eixos quais: 

I. Administração penitenciária 

II. Saúde e qualidade de vida 

III. Segurança e disciplina 

IV. Relações humanas e reinserção social 

Estes eixos pretendem reunir e aproximar questões teóricas e práticas, a partir da 

suposição de que a teoria deve manter uma relação estreita com a práxis.  Além de favorecer o 

aspecto pedagógico dos cursos, esta aproximação permite que as suposições teóricas que 

fundamentam a prática possam ser discutidas e modificadas em função da realidade complexa 

com a qual o servidor penitenciário vai se deparar no seu dia a dia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 - GÊNERO E CRIMINALIDADE 

 

3.1. Abordagem de Gênero e Papel Social da Mulher 

 

As mulheres, até os anos 70 do século XX, eram vistas ou classificadas como 

personagens passivos na (e da) história da humanidade. Em verdade, de acordo com Scott 

(1992), foi somente a partir das últimas três décadas do século XX que a história das mulheres 

surgiu como um campo definível e autônomo. Nesse sentido, as investidas da maioria dos 

estudos sobre a história das mulheres tem procurado, de alguma maneira, inserir a mulher 

como sujeito da história, privilegiando-a como objeto de estudo (Cf. SCOTT, 1992). 



 

 

Para Suíte (1997), outro fator que contribuiu para a ascensão da corrente supracitada 

foi o enfraquecimento dos paradigmas historiográficos pautados na noção de sujeito humano 

universal. Assim, multiplicam-se os esforços visando colocar as mulheres numa história que 

realmente as excluía. Contudo, completa Soihet (1997), esses novos historiadores sociais 

incorreram no mesmo erro dos modelos dominantes na medida em que supuseram uma 

categoria universal de mulher. 

Nessa direção, Scott (1992), contribui para o avanço da discussão enfatizando que os 

usos (e abusos) que têm sido feitos do conceito de universal acabam naturalizando as 

diferenças e tornando-as elementos distintos e sem relação dentro da totalidade. Assim, nas 

palavras de Scott (1992: 77): 

O “universal” implica uma comparação com o específico ou o particular, 

homens brancos com outros que não são brancos ou não são homens, 

homens com mulheres. Mas essas comparações são mais frequentemente 

estabelecidas e compreendidas como categorias naturais, entidades 

separadas, do que como termos relacionais. Por isso, reivindicar a 

importância das mulheres na história significa necessariamente ir contra as 

definições de história e seus agentes já estabelecidos como “verdadeiros”, ou 

pelo menos, como reflexões acuradas sobre o que aconteceu (ou teve 

importância) no passado. 

 

 

Segundo Soihet (1997), a contribuição de Scott é de extrema relevância, pois inovou o 

campo teórico, bem como o próprio conhecimento histórico. Todavia, se constitui apenas na 

ponta do iceberg uma vez que acaba por limitar a abordagem ao domínio público. Nessa 

direção, ainda que fosse possível desconstruir o dueto que havia se formado de homem versus 

mulher, assim como perceber as diferenças políticas como raça, classe, etnia, dentre outras, no 

interior da categoria mulheres, fragmentando a idéia universal de mulher. Outras esferas, 

como o cotidiano, acabavam por ficar fora das análises, reforçando a dicotomia entre público 

e privado (Cf. SOIHET, 1997). 

Dessa maneira, um caminho mais fecundo seria o reconhecimento do privado e do 

cotidiano (mundo da casa) alinhavados ao espaço público (mundo da rua). Esse recurso 

tornaria possível a obtenção de indícios que ensejassem a reconstrução da experiência 

concreta das mulheres em sociedade, desempenhando papel ativo e construindo sua própria 

história. 

Contudo, não nos parece tarefa difícil perceber os processos que reforçaram a 

invisibilidade da mulher como sujeita da história, especialmente no que tange ao espaço 

público. Como salienta Rago (1997), as políticas higienistas do século XIX, tinham como 

objetivo higienizar os papéis sociais, civilizando o povo selvagem e fornecendo as regras 



 

 

morais que serviriam de base para um modelo de organização familiar ideal. Nesse sentido, 

fortalecem-se as relações pedagógicas, paternalistas, de subordinação da mulher frente ao 

homem, a ela cabendo a missão sagrada de criar a prole, de enfrentar com paciência e 

resignação as amarguras da miséria, apoiando moralmente o marido. Ao homem cabe 

defender e sustentar a mulher, bem como lutar por seus direitos no espaço público, uma vez 

que politicamente elas também são menos combativas. 

Desse modo, foram difundidas, entre o corpo social, definições acerca do que seria 

mais atividades de homens e quais seriam os afazeres das mulheres; sendo aos primeiros 

legada a capacidade para trabalhos intelectuais e as segundas a responsabilidade pelos 

afazeres domésticos. Assim sendo, o conceito de ideal feminino encontra-se pautado no 

interior de concepções, de um projeto de desenvolvimento, centradas em técnicas amparadas 

nos preceitos da organização capitalista ocidental. 

Ainda, nessa perspectiva, com influência da Biologia e do essencialismo tende a ser 

recorrente as noções de mulher universal e de homem universal. Assim, todos os indivíduos 

que não se adéquam às características dominantes de um ou outro sexo tendem a ser definido 

se classificados, hierarquicamente, segundo diferentes graus de patologia. Nesse sentido, 

foram edificados discursos, agora considerados científicos, materializados principalmente nas 

falas dos médicos sanitaristas, que vinham dar sustentação ao já propagado discurso 

normativo masculino que designava o lugar da mulher na sociedade. 

Dessa maneira, a concepção do operariado masculino que, de modo geral, concebia a 

mulher como sexo frágil encontra subsídios na ciência para fortalecer o movimento que 

impelia a mulher para suas funções naturais, ou seja, o cuidado com os filhos. Assim, nessa 

conjuntura, há uma promoção do modelo de feminilidade baseado na idéia da esposa-dona-de-

casa-mãe-de-família, que se torna responsável, agora, pelo monitoramento dos detalhes 

cotidianos da vida de cada membro da família, pela vigilância de seus horários e hábitos, bem 

como pela normatização de qualquer sinal de doença ou de desvio. 

A divisão de tarefas sociais entre os dois sexos, se cristaliza, desse modo, banindo a 

mulher do espaço público. Não obstante, estabelece as contribuições de cada um para com a 

prole. Dito de outra forma, se por um lado ao homem cabe o sustento pecuniário da família 

(tarefa realizada no espaço público/rua), a mulher pertence à função de sustentáculo moral dos 

filhos (tarefa empreendida no espaço privado/doméstico). 

Cabe salientar que a estratégia de tais discursos não se pautava na busca pela 

inferiorização da mulher, responsabilizando-a pelos afazeres domésticos, mas sim na tentativa 



 

 

de convencê-la da nobreza de tais atividades. O objetivo consistia em mostrar para as 

mulheres aquilo que somente elas eram capazes de realizar. Consequentemente, provando que 

os homens eram inaptos e incompetentes para tais realizações, persuadi-las a abandonar as 

mesquinhas ocupações profissionais e intelectuais. Ainda que tais enunciados primem pela 

valorização do âmbito doméstico, as construções acerca do ideal feminino amparadas em 

características como abnegação, fragilidade e docilidade tenderam a permanecer inalteradas. 

De acordo com Rago (1997: 62), surge: 

[...] um novo modelo normativo de mulher, elaborado desde meados do 

século XIX, prega novas formas de comportamento e de etiqueta, 

inicialmente às moças das famílias mais abastadas e paulatinamente às das 

classes trabalhadoras, exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da 

castidade e do esforço individual. Por caminhos sofisticados e sinuosos se 

forja uma representação simbólica da mulher, a esposa-mãe-dona-de-

casa[...]. 

Contudo, essa concepção organizativa de família e de trabalho não pôde ser vivida 

pelas populações pobres. Inúmeras eram as mulheres chefes de família ou sem situação 

conjugal definida que, apesar de desempenharem seus afazeres domésticos, precisavam sair às 

ruas para trazer o sustento, pois os homens, também pobres, não conseguiam só manter 

financeiramente o lar e a família. Assim, muitas foram às mulheres que escaparam dos 

modelos considerados como universais para o sexo feminino (Cf. ALMEIDA, 2001). 

Nessa direção, parece-nos que a categoria mulheres foi exilada do espaço público 

muito mais por concepções teóricas que por práticas vividas na realidade concreta dessas 

mulheres. Consideramos ainda, que esse discurso se estendeu para a esfera da criminalidade, 

uma vez que se trata também de um lugar público. Desse modo, nas próximas seções do 

presente capítulo, visto que um dos objetivos do corrente trabalho é identificar as relações das 

mulheres com o mundo (público) do crime, analisaremos literatura que trata de crime e 

mulheres, bem como os dados da criminalidade feminina. 

 

3.2. O universo feminino e a criminalidade 

 

O quebra com as ideologias patriarcais hierárquicas e sexistas se deve, em grande 

medida, à eclosão e luta do movimento feminista da década de 60, o qual passa a discutir a 

situação de exclusão e de discriminação de gênero sustentada pela estrutura social, refletindo 

assim sobre o direito e sobre a relação das mulheres com o sistema penal (como vítima e 

como autora). 



 

 

“O direito penal é um sistema de controle específico das relações de trabalho 

produtivo, e, portanto, das relações de propriedade, da moral do trabalho, 

bem como da ordem pública que o garante”, a esfera da reprodução (legado 

às mulheres), por se localizar no âmbito privado, não é abrangida pelo 

direito penal, ou seja, “a ordem privada não é objeto do controle exercitado 

pelo direito penal”, pelo poder punitivo público (BARATTA, 1999, p.46). 

 

 

A transformação na posição das mulheres em termos sociais e econômicos gera 

alterações materiais e estruturais na sociedade, a qual passa a demandar mais pela mão-de-

obra feminina no mercado de trabalho, principalmente em épocas de crise ou de expansão 

econômica, consequentemente, traz cada vez mais a mulher para o âmbito público. 

Tendências verificadas nas taxas de criminalidade nos últimos anos levam a crer que à 

medida que há maior participação feminina na força de trabalho e maior igualdade entre os 

sexos, a participação da mulher nas estatísticas criminais também aumenta, bem como 

aumenta a incidência das mulheres no tráfico de drogas (tipo penal que há um tempo era 

majoritariamente masculino) 
25

. Baratta (1999, p. 51) observa que, a delinquência feminina 

sempre foi associada aos papéis impostos as mulheres, ou seja, aos “delitos próprios das 

mulheres”, tipos como aborto, infanticídio e que em contrapartida encontravam acolhimento 

privilegiado no direito penal. 

Quando as infrações se realizam em um contexto diferente daquele imposto pelos 

papéis femininos, as infratoras são tratadas mais severamente que os homens com a mudança 

no perfil da “delinquência” feminina, consequentemente, dos tipos penais, aumentam as 

formas de punição e de controle, pois elas não apenas infringem regras sancionadas 

penalmente, mas, e, sobretudo, ofendem a construção dos papéis de gênero. O sistema penal é 

considerado um sistema operacionalizado nos limites da lei, que protege bens jurídicos gerais 

e combate a criminalidade em defesa da sociedade através da prevenção geral e especial, 

garantindo também a aplicação igualitária da lei penal aos infratores. 

Há um déficit histórico no cumprimento das promessas oficialmente declaradas por 

esse discurso, como o cumprimento de funções inversas às declaradas, gerando desigualdades 

e etiquetando indivíduos como perigosos. A seletividade é parte dessa estrutura, que não 

apenas viola os princípios constitucionais do Estado democrático de direito, mas é oposto a 

este. Daí vem a sua crise de legitimidade. No que tange as mulheres, o sistema penal é ainda 

mais rígido e reproduz além da efetividade classista, a discriminação de gênero, ou seja, pune 
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 Em 2005 foram registrados 4.228 condenações de mulheres por tráfico, já em 2010, são 14.643 condenações. 

(DEPEN, 2005 E 2010, p. 2/4). 



 

 

duplamente a mulher, seja por meio do controle formal (do poder judiciário a execução 

penal), seja pelo informal (família e sociedade).  

De acordo com Ramos, 2010. No caso das mulheres, o sistema de controle por 

excelência tem sido o controle informal. Através de instâncias informais, como a família, a 

escola, a igreja, a vizinhança, todas as esferas da vida das mulheres são constantemente 

observadas e limitadas, dando pouca margem ao controle formal limite do sistema punitivo. 

Essa situação gera uma menor visibilidade da mulher nos índices de criminalidade. 

Importante salientar que o sistema de justiça criminal reflete a realidade social e concorre para 

sua reprodução, por isso estudar a criminalização da mulher no sistema de justiça criminal 

significa afrontar a questão feminina e a questão criminal (BARATTA, op. cit., p 43). 

Como bem ensina Baratta (1999, p.46), quanto mais à mulher se afasta dos papéis 

culturalmente destinados a ela, mas rígido se coloca o direito penal e menos benevolente se 

torna o judiciário. O controle social, e consequentemente o sistema penal não foram erigidos 

para as mulheres, “foi dirigido especificamente aos homens, enquanto operadores de papéis 

na esfera (pública) da produção material. O seu gênero, do ponto de vista simbólico, é 

masculino” 
26

. A ideologia oficial do sistema reproduz a diferenciação social das qualidades e 

valores masculinos e femininos. 

A ausência da mulher da agenda política, principalmente das ações voltadas 

especificamente para o gênero feminino, também enseja preocupação, visto que a seletividade 

negativa, ou seja, “a não criminalização na lei penal de certos comportamentos ou a não 

aplicação sistemática da lei a determinados comportamentos” (BARATTA, op. cit., p 53), 

contribuiu para que o sistema de justiça punitiva reproduza hierarquias sociais, ou seja, 

endosse a exclusão da mulher do cenário público, constituindo a interface negativa do 

processo de criminalização. 

Esse processo de invisibilização da criminalização feminina força a adequação das 

mulheres aos modelos tipicamente masculinos, de modo que o problema carcerário tem sido 

enfocado pelos homens e para os homens privados de liberdade (ANTONY, 1998, p 63), 

gerando maior ocultação sobre a criminalização da mulher e do encarceramento feminino. 

Assim, o sistema penal duplica a situação de violência contra as mulheres 

encarceradas,seja pela invisibilização com que as (não) trata, seja por meio da violência 

institucional que reproduz a violência estrutural das relações sociais patriarcais e de opressão 
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“O poder patriarcal (privado) controla as mulheres, crianças e velhos, enquanto o poder punitivo controla os 

homens”. ZAFFARONI, Eugenio Raul. El discurso feminista y el poder punitivo. Lastrampasdel poder punitivo. 

Buenos Aires, p 25. 



 

 

sexista. Conhecer a relação entre a criminalização feminina e o sistema de justiça criminal é 

de extrema importância, para que institutos penais sejam repensados, pois o sistema penal 

ainda privilegia a política de segurança máxima em detrimento da violação de direitos 

fundamentais e da cidadania (ANDRADE, 2003). 

 

3.3. História da prisão feminina no Brasil 

 

A origem da prisão no Brasil está relacionada à história da nossa colonização, época 

em que o país serviu de exílio para os presos condenados ao degredo pela corte portuguesa. 

Segundo Soares e Ilgenfritz (2002), do início do século XVI a meados do século XVIII, 

vigoraram no país as Ordenações Filipinas, que foram, por mais de duzentos anos, a 

legislação responsável pelas práticas punitivas adotadas na colônia. E o degredo se manteve 

durante todo este período como forma de livrar Portugal de sua população indesejável, 

constituída de degredados, pessoas expulsas do país e que eram deixadas nos novos territórios 

conquistados. Entre esta população haviam também mulheres, consideradas culpadas por 

serem amantes de clérigos, por serem alcoviteiras, por fingirem gravidez ou por assumir parto 

alheio. 

De acordo com Soares e Ilgenfritz (2002), as informações sobre a situação da mulher 

prisioneira no Brasil, relativas a períodos mais remotos, são, em geral, esparsas, difusas, 

descontínuas e muitas vezes truncadas. Sendo assim, apenas no século XIX, mais 

especificamente em 1870 aparece em um Relatório do Conselho Penitenciário do Distrito 

Federal uma das primeiras indicações sobre mulheres presas. Nesse relatório, constava 

que187 mulheres escravas passaram pelo calabouço – prisão de escravos que funcionava junto 

com a Casa de Correção da Corte –, entre os anos de 1869 e 1870, tendo uma delas 

permanecido presa durante 25 anos (desde 1846). 

Em 1905, o Relatório da Casa de Correção da Capital Federal faz menção a 

melhoramentos realizados para alojar as presas indicando a adaptação de cinco células do 

antigo manicômio à prisão de mulheres, enquanto não se edificava um pavilhão especial. Em 

1924, Lemos de Brito, o principal ideólogo das prisões femininas no Brasil, após percorrer o 

país visitando todas as prisões, elaborou um projeto de reforma penitenciária e ofereceu um 

plano geral, no qual aconselhou a União a construir um reformatório especial, que não se 

pautasse nos moldes tradicionais da época, ou seja, nos moldes das prisões masculinas; ao 



 

 

invés disso ele propôs ao Estado construir um reformatório direcionado ao tratamento 

específico para a mulher por parte do Sistema Penitenciário. 

Nesta época, as presas já estavam isoladas dos homens, mas é possível perceber, nos 

relatórios redigidos, que havia também a preocupação com o fato de elas estarem todas juntas, 

independente do delito, conforme mostra um trecho do Relatório do Conselho Penitenciário 

do DF de 1929: “as mulheres condenadas continuam em compartimento separado da Casa de 

Detenção, mas em promiscuidade com as processadas e as vagabundas e as ébrias habituais 

enviadas pela polícia”. Este discurso apresenta uma concepção moral, que protegia as presas 

comuns, condenadas por infanticídio, aborto, furto, etc., diferenciando-as daquelas detidas 

pela polícia e enquadradas nas contravenções de vadiagem ou embriaguez, ou seja, 

prostitutas, detidas sob o qualificativo de vadias ou desocupadas. 

A partir da Revolução de 1930, que se consolidam com o surgimento do Estado Novo, 

várias modificações alteram a estrutura administrativa e política brasileira. Os estudos para a 

reforma do Código Penal, do Código Processual Penal e da Lei de Contravenções se 

intensificam, e a idéia de um programa de concentração carcerária se inicia com a reforma 

penal de 1940, culminando em um projeto de criação da Penitenciária Agro-Industrial, da 

Penitenciária de Mulheres e do Sanatório Penal, elaborado por uma comissão de notáveis e 

presidida por Lemos de Brito. Este projeto se transformou em lei e, sob a influência do 

contexto político de repressão e autoritarismo, foi elaborado, discutido e aprovado por 

homens, tendo à frente a figura de Lemos de Brito, cujas ideias reproduzem fielmente o 

pensamento conservador do período. 

Lemos de Brito (1930, apud Soares; Ilgenfritz, 2002) enfatiza a necessidade de 

separaras mulheres dos homens e de colocá-las longe dos presídios masculinos, para assim se 

evitar a influência perniciosa que elas poderiam causar. “É que a presença das mulheres 

exacerba o sentimento genésico dos sentenciados, aumentando-lhes o martírio da forçada 

abstinência”. 

Com base nos argumentos acima, acredita-se que a criação de presídios só para 

mulheres destinava-se, antes, a garantir a paz e a tranqüilidade desejada nas prisões 

masculinas, do que propriamente a dar mais dignidade às acomodações carcerárias, até então 

compartilhadas por homens e mulheres. 

Segundo a ideologia de Lemes de Brito, ao ser criada a Penitenciária de Mulheres, 

surgiu à preocupação em definir normas pedagógicas que transformassem as “meretrizes, 

vagabundas e perniciosas” em mulheres dóceis, obedientes às regras da prisão, educadas, 

convertidas em caridosas beatas, voltadas às prendas domésticas, aos cuidados com os filhos, 



 

 

à sexualidade educada para a procriação e a satisfação do marido. Construída especialmente 

para tal fim, nasce, em nove de novembro de 1942, a primeira penitenciária feminina do 

antigo Distrito Federal, em Bangu, bem longe dos presídios para homens. 

A administração interna e pedagógica do presídio ficou a cargo das Irmãs do Bom 

Pastor. As religiosas ficaram responsáveis por cuidar “da moral e dos bons costumes, além de 

exercer um trabalho de domesticação das presas e vigilância constante da sua sexualidade”. 

(Lima, 1983; apud Soares e Ilgenfritz, 2002). Pelo regulamento interno da prisão, formulado e 

aplicado pelas religiosas, chamado Guia das internas, as presas só tinham dois caminhos para 

remirem suas culpas: ou se tornariam aptas para retornar ao convívio social e familiar, ou, 

caso fossem solteiras, idosas ou sem vocação para o casamento, seriam preparadas para a vida 

religiosa. 

Entretanto, este projeto de “purificação” não atendeu às expectativas do Estado e, 

em1955, a Penitenciária de Mulheres volta a ser diretamente administrada pela direção da 

Penitenciária Central, sob a alegação de que as Irmãs do Bom Pastor não conseguiram 

controlar a indisciplina violenta e não dispunham de conhecimentos das questões 

penitenciárias e administrativas necessárias para controlar 2.200 mulheres que estavam presas 

em um estabelecimento planejado para abrigar 60 mulheres (em 1953, ampliado para 

abrigar120 presas). 

No ano de 1966, a Penitenciária feminina adquiriu autonomia administrativa e recebeu 

o nome de Instituto Penal Talavera Bruce. Trata-se da única penitenciária de segurança 

máxima do estado do Rio de Janeiro destinada a mulheres condenadas a penas altas, 

conhecida atualmente como Penitenciária Talavera Bruce, com capacidade para receber 

até330 mulheres. 

Soares e Ilgenfritz (2002) destacam que o esforço das Irmãs do Bom Pastor em 

produzir uma reforma moral no interior da penitenciária tinha como pano de fundo as 

concepções tradicionais sobre os papéis de gênero, que consideravam a mulher biológica e 

intelectualmente inferior ao homem e que se expressavam, nos campos médico e jurídico, em 

reflexões e debates sobre a “natureza da mulher criminosa”, tema que discutiremos em uma 

seção posterior. 

Consideramos importante destacar a história do Talavera Bruce, por ser a primeira 

penitenciária de mulheres construída no Brasil e por apresentar concepções e aspectos 

históricos importantes no que diz respeito ao encarceramento feminino, aspectos estes 

encontrados na criação e administração de outras instituições penais femininas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 – DO MACRO AO MICRO: UMA DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

PENITENCIARIO BRASILEIRO E SERGIPANO 

 

A população brasileira antes da chegada dos Portugueses era composta poor povos 

indigenas, considerados pouco civilizados na visão do “homem branco”, que gozavam de 

plena liberdade sem tomar conhecimento do que seria pena de privação de liberdade como 

forma de punição, ao inves disso o castigo e/ou sacrificio sera a pratica mais utilizada. 

Com a vinda dos portugueses ao Brasil e consequentemente o seu povoamento, foram 

inseridas as prisiões para garantir o julgamento e como forma de obrigar a quitação de pena 

pecuniária. As penas aplicadas na época eram: infâmia, banimento e enforcamento. 

Posteriormente, o Brasil adquiriu uma legislação penal exportada da coroa portuguesa.  Para 

Carvalho Filho (2002), “a primeira prisão brasileira surgiu em meados de 1551, construída na 

sede do Governo-Geral em Salvador, na Bahia. O segundo presídio foi Aljube, o antigo 



 

 

cárcere eclesiástico do Rio de Janeiro, cedido pela igreja à Familia Real para ser utilizado 

como prisão comum, em 1808”. 

No imperio eram as Ordenações Afonsinas de Portugal27 que regiam o sistema 

prisional. Tinham como respaldo para suas normas textos do direito canônico, direito romano 

e o direito consuetudinário português. Seu objetivo principal era o de erradicar a 

criminalidade com penas crueis e desumanas para servir de exemplo as demais pessoas. 

Os cstigos aplicados eram desumanizantes e essa pratica durou até a Constituição 

Brasileira, em 1824, pois continham em seus atigos o que determinava o fim das penas 

infames e de suplícios, assim sendo, foram abolidas a as penas de açoite, torturas, marca de 

ferro em brasa e todas as demais penas cruéis.  

Como resultante da Constituição de 1824, surge o Código Criminal Imperial, 

promulgado em 16 de dezembro de 1830, onde a pena carcerária no Brasil passou a ser 

aplicadaem regime semelhante ao atual. Somente em meados de 1889 é que deram inicio nas 

prisões um tratamento mais humanizados aos seus internos. 

O Código Penal de 1824 colocava não somente a pena privativa de liberdade, como 

direito de punir mais também outras formas de penas como a prisão disciplinar. Este sistema 

perdurou ate 1940, com a publicação do novo Código Penal. O código penal 1940 

regulamentou as liberdades, o sistema de regimes de cumprimento de pena e o sistema 

progressivo e regressivo de pena, sendo considerado um avanço na forma de aplicação e 

cumprimento de penas nesse momento pode notar mudanças relevantes nas leis que norteiam 

o sistema prisional e que perduraram até 1984. 

Um marco para o sistema prisiona foi o surgimento em 1984, da Lei de Execução 

Penal (Lei n°7.210, de 11 de julho de 1984) que estabelecia a execução da pena respeitando 

os direitos e deveres do apenado, sua redação obejetiva aos ditames proclamados na 

Declaração dos Direitos Universal do Homem. 

Em 1995 através da Lei 9.099, no ano de 1995,foram criados os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, conhecidos pela população como juizados de pequenas causas, instituiu-se 

as penas alternativas para os delitos de bagatela e no ano de 1998, regulamentou-se a 

aplicação de penas restritivas de direito e de prestação social alternativa com a lei nº 9.714/98.  

Podemos caracterizar a atual situação do sistema prisional brasileiro, como seguidor 

dos princípios do sistema progressivo Irlandês, mais que ainda conserva resquícios dos 
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Compilação de leis emanadas das culturas da Antiga Roma, dos germanos e a cultura eclesiástica, publicada 

em 1446, recebendo o nome de Ordenações Afonsinas em homenagem ao rei Afonso V. Ordenações do Reino – 

Raízes Culturais do direito Brasileiro. 



 

 

sistemas, Pensilvânico e Auburniano, adotado nas penitenciárias, para os condenados de 

regime fechado, reservado para os delitos mais graves, e para o cumprimento do regime 

semiaberto o apenado cumprirá a pena nas prisões agrícolas e Industriais. 

De acordo com a Constituição Federal (1988) a pena deve seja cumprida em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo dos apenados. 

(art. 5º, incisos XLVIII e XLIX). Os estabelecimentos penais são destinados a alojar pessoas 

presas provisoriamente ou condenados, além daqueles que estão sob medida de segurança. 

Estes são regidos pela Lei 7.210, Lei de Execução Penal, de 11 de julho de 1984. 

Os estabelecimentos penais são classificados como: 

a) Cadeias Públicas: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas 

presas em caráter provisório; 

b) Penitenciárias: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas 

presas com condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado; 

B.1) Penitenciárias de Segurança Máxima Especial: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados 

exclusivamente de celas individuais; 

B.(2) Penitenciárias de Segurança Média ou Máxima: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados de celas 

individuais e coletivas; 

B.(3) Penitenciárias Femininas: são estabelecimentos que abrigam mulheres presas 

condenadas ao regime fechado, cujo objetivo primário é separar dos condenados masculinos. 

c) Colônias Agrícolas, Industriais ou Similares: estabelecimentos penais destinados a 

abrigar pessoas presas que cumprem pena em regime semi-aberto; 

d) Casas do Albergado: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas 

que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou pena de limitação de fins de 

semana; 

e) Estabelecimentos para Idosos: estabelecimentos penais próprios, ou seções ou 

módulos autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos, destinados a 

abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos de idade ao ingressarem ou os que 

completem essa idade durante o tempo de privação de liberdade; 

f) Centros de Observação Criminológica: estabelecimentos penais de regime fechado e 

de segurança máxima onde devem ser realizados os exames gerais e criminológicos, cujos 

resultados serão encaminhados às Comissões Técnicas de Classificação, as quais indicarão o 

tipo de estabelecimento e o tratamento adequado para cada pessoa presa; 



 

 

h) Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas submetidas à medida de segurança. (Ministério da Justiça, 2010) 

Segundo kloch (2008), “o sistema prisional é um instrumento de controle social 

utilizado pelo Estado. A função do Estado Penal é aplicar a lei penal e executar a sentença 

condenatória, mas sem esquecer que também deve obediência aos ditames normativos de uma 

sociedade civilizada, evitando-se assim, o retrocesso, a brutalidade e ocadafalso na correção 

do indivíduo quando esta sendo adestrado pelo sistema”. 

 

4.1.Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN 

 

 Órgão do Ministério da Justiça responsável pela Política Penitenciaria Nacional, pelo 

apoio administrativo e financeiro ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria 

(BRASIL, 1984, p.16) 

 Dentre suas atribuições proposta na lei estão: 

 Planejar e coordenar a política penitenciária nacional; 

 Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território 

nacional; 

 Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais; 

 Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e 

regras da execução penal; 

 Colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na implantação de 

estabelecimentos e serviços penais; 

 Colaborar com as unidades federativas na realização de cursos de formação de pessoal 

penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado; 

 Coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento federais; 

 Processar, estudar e encaminhar, na forma prevista em lei, os pedidos de indultos 

individuais; 

 Gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN; e 

 Apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária. 

 



 

 

Na atualidade o DEPEN, desempenha um papel fundamental na articulação entre os 

órgãos governamentais e a comunidade, para a melhor execução da Política Penitenciaria do 

país, com o objetivo de traçar metas e atuar de forma integrada com os estados. O resultado 

dessa integração é que em 2005 foi construído um documento que passou a nortear e 

conceituar a educação no sistema prisional.  

Esse documento de caráter inovador, pois demonstra mais efetivamente a preocupação 

do Estado com a gestão e formação dos servidores que atuam nas unidades prisionais 

brasileiras, tendo como uma de suas estratégias principal o foco na gestão do sistema 

penitenciário visando à mudança de paradigma de atendimento a médio e longo prazo. 

É o caso dos recursos humanos do sistema, vale dizer, dos (as) agentes, 

técnicos (as) e dirigentes que, por meio da prática cotidiana junto aos (às) 

apenados (as), devem construir rotinas e expedientes para a prestação dos 

serviços penais, os quais, dependendo da forma em que estiverem 

organizados, podem vir a operar como um fator decisivo na tarefa de 

reintegração da pessoa presa (DEPEN 2005, p.07) 

 

 Essa condição é crucial, pois medidas foram tomadas para garantir que essas ações 

sejam realizadas e estão sistematizadas no documento: “Educação em Serviços Penais: 

Fundamentos de Política e Diretrizes de Financiamento” 

Essa condição parece ter sido observada pelo Departamento Penitenciário 

Nacional, quando na edição do “Termo de Referência para Elaboração de 

Projetos Destinados à Melhoria do Sistema Penitenciário Nacional”, datado 

de dezembro de 2001, fora prevista a existência de uma linha específica de 

estímulo a ações de Capacitação do Profissional do (a) Servidor (a) de 

Estabelecimentos Penais. (DEPEN, 2005, p. 09) 

 

De acordo com Serrano 2009, as medidas tomadas a partir de 2001 limitaram-se a 

promoção de cursos de capacitação dos servidores, organizados pelo executivo federal, 

mobilizando docentes e coordenadores, organizados pelo fornecimento de material didático, 

aos Estados ficam incumbidos do recrutamento dos (as) servidores (as) e a disponibilidade de 

espaço físico para a execução das atividades, o que, não surtiu os efeitos esperados, ou seja, 

não ocorreu “um avanço significativo na concretização do ideário de reintegração social”. 

(SERRANO, 2009, p. 36) 

 Para que a proposta de qualificação dos servidores do sistema penitenciário fosse 

colocada efetivamente em pratica, foi criada em 2004 a Coordenação Geral de Ensino, que 

vinha com o objetivo de consolidar o conjunto de diretrizes que orientassem a qualificação 

dos servidores, bem como a prestação dos serviços penitenciários.  

A capacitação continuada busca instrumentalizar o pessoal penitenciário 

com novos conhecimentos, organizar e sistematizar o conhecimento 



 

 

empírico adquirido na prática cotidiana e oferecer novas habilidades diante 

do desafio do acelerado desenvolvimento tecnológico, tornando a 

participação dos trabalhadores nas prisões mais produtiva, tanto no 

desempenho que lhes é requerido, quanto na construção de sua autoestima. A 

capacitação continuada é uma estratégia que acentua o elo do trabalhador 

coma prática que exercita e sua sistematização teórico‐metodológica. É 

importante ficar claro que não existe um fazer acabado, soberano e 

inquestionável, mas sujeito a reformulações face à disposição de refletir e 

refazer a prática cotidiana na dinamicidade da vida institucional. (DEPEN, 

2005p. 11) 

Considerando o alto grau de complexidade da questão, o conceito de formação 

continuada deve ser compreendido com base nos pressupostos da interdisciplinaridade, 

definida na perspectiva da integração real entre as diferentes áreas do saber. Desta forma, 

AÇÕES FORMATIVAS objetivan preparar o profesional para o ramo de actividades ao qual 

atua oferecendo-lhe as posibilidades e alternativas para intervir de forma crítica emseu 

cotidiano de trabalho, alémdisso, qualifica e aprimora os resultados das ações dos 

profissionais frente aosdesafios e as demandas da Prática Profissional Cotidiana. Cabe resaltar 

que o destaque dado a Educação em serviço, ten como premisa levar os servidores a refletir 

sobre suapratica cotidiana  e seuprocesso de trabalho, como objetivo de desenvolver nesses 

servidores a interiozação das subjetividades inherente sao complexo sistema social que 

permeia o sistema penitenciario. 

A intenção do DEPEN em qualificar os atores sociaisenvolvidos no sistema 

penitenciario a partir de cursos de formação. A proposta incluí o desenvolvimento de 

competencias para setores técnicos (Psicología, Serviço Social, Pedagogía, Direito) membros 

dos órgãos de execuçõespenais, como Juizes, Promotores, Defesenres Públicos, Membros do 

Conselho da Comunidade, etc… comissofoi criada em 2006 a Matriz Nacional Curricular 

para Educação em Serviço Penitenciario. 

 

4.2.O Sistema Prisional Sergipano 

 

Em Sergipe, a primeira cadeia construída foi a Cadeia Pública de Sergipe, 

popularmente chamada de „Cadeião‟, Construída no final do século XIX, sendo na época a 

primeira a contar com moderno sistema prisional. Antes disso, os presos ficavam alojados em 

casebres alugados. A ideia era que esta fosse uma reclusão com trabalho, para que o 

criminoso fosse reinserido na sociedade através dele, mas era algo feito com muita 

precariedade. Apesar de possuir os instrumentos e material humano necessário, o sistema 



 

 

prisional, considerado um dos mais inovadores para os padrões de segurança pública daquela 

época, não foi bem administrado e acabou extinto. 

Considerada28 a melhor e maior cadeia de Sergipe a “Casa de Prisão” de Aracaju era 

alvo de muitas criticas e preocupações do Estado durante todo o século XIX. Regulamentada 

em 1872, ainda assim desde 1867 os presos eram guardados em calabouços, pois sua 

construção iniciou-se em 1864. Segundo Cardoso 2002 “era desejo do poder público, pelo 

menos o que está registrado nos documentos oficiais, era fazer funcionar a “Casa” de acordo 

com um regime penitenciário, então em voga na Europa e nos Estados Unidos”. 

Em 1871, uma lei provincial autorizou o ensaio de um regime penitenciário na casa de 

detenção da capital. Portanto, era mister fazer as devidas modificações no seu projeto 

arquitetônico e no corpo de servidores, embora a exiguidade dos cofres públicos para tal 

empreitada sempre fora o mote de maior empecilho, segundo os administradores provinciais. 

No entanto, a partir de 1878, foram iniciadas timidamente as reformas com a instalação de 

enfermaria, escola, oficinas e capela. 

Pelo método penitenciário, a “regeneração” do detento estaria lastreada por três bases: 

a instrução, o trabalho e a religião católica. A primeira traria ao encarcerado a luz da razão 

(função correcional); o segundo possibilitaria a reflexão sobre o crime no silêncio do ofício e 

uma utilidade social (função exemplar); e a terceira, garantiria a proximidade com o “Bem” 

(função moralizadora). O tripé regenerador sanaria os males físico-emocionais, sociais e 

morais; seria uma panacéia para os presos. Esta ideia de reforma penitenciária esta sintetizada 

na seguinte sentença em voga na época: „Se o criminoso é um enfermo; a pena um remédio; o 

cárcere um hospital29‟. 

Com tal propósito, tentou-se implementar o método penitenciário na “Casa de Prisão” 

com trabalho de Aracaju, porém com escasso sucesso. Em 1883, denunciou-se que as oficinas 

de marceneiro e sapateiro não estavam montadas convenientemente. E, além disto, os 

condenados a trabalho não eram obrigados a frequentá-las, burlando-se „inteiramente a 

distribuição e gradação da penalidade‟30. A ideologia da valorização do trabalho servia para 

disciplinar o sentenciado, incutindo-lhe hábitos morigerados, de acordo com a ordem vigente. 

A “Casa de Prisão” de Aracaju possuía dois pavimentos. Hoje, ela corresponde ao 

Palácio Serigy, onde funciona a sede da Secretaria de Estado da Saúde, na Praça General 
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Valadão, no “Centro Histórico” da cidade. É um edifício com construção e arquitetura 

arrojadas para os padrões da fase provincial. Nele, havia 50 celas (24 no piso superior e 26 no 

inferior). Destas, 03 eram ocupadas com aulas, e 07 com oficinas de marceneiro e de 

sapateiro. Nas 40 celas restantes estavam reclusos, em janeiro de 1883, 264 (duzentos e 

sessenta e quatro) presos, separados por sexo. Uma média de sete reclusos por cela, chegando 

a dez ou mais. „Número este que tende a aumentar em razão de serem enviados para esta 

Capital criminosos de todos os pontos da Província‟; alertava o chefe de polícia, preocupado 

com a „comodidade e segurança necessárias a tão considerável número de presos‟. A 

comodidade dos presos era outro item problemático no antigo presídio. 

Quanto ao abastecimento de água da “Casa de Prisão”, ele era feito por pessoa 

contratada. A água era retirada de uma fonte localizada numa chácara, em certa distância da 

prisão. Este serviço era executado anteriormente por reclusos escoltados. Sobre o 

fornecimento de roupas e alimentação dos presos, eram recorrentes as reclamações. Não havia 

regularidade de entrega das vestes e a diária para alimentação era considerada insuficiente. 

Com esta diária, os familiares se encarregavam de levar a parca comida preparada fora da 

prisão. O chefe de polícia, em 1883, atribuía à má alimentação dos detentos „o fato de 

constantemente haverem doentes na enfermaria‟. E mais, a entrada e saída de portadores de 

alimentos concorreriam para a introdução nas celas de bebidas alcoólicas e armas, além da 

reprodução de „cenas imorais‟ devido à presença de mulheres no estabelecimento; denuncia a 

mesma autoridade policial. Quatro meses depois, o fornecimento de comida para os presos 

fora estabelecido através de contrato com terceiros e preparada na cozinha do presídio. Com 

isto, suspendeu-se „o comércio inconveniente de mulheres e meninos que frequentavam o 

edifício causando alaridos e perturbando o trabalho das oficinas31‟. 

O sistema penitenciário traduzia valores disseminados pela elite intelectual. Nos 

discursos veiculados pelas autoridades públicas e pela igreja católica no século XIX, tais 

ideais estavam alicerçados na “valorização do trabalho”.32 Esta ideia parecia paradoxal numa 

sociedade marcada pela ordem escravocrata em que o trabalho era associado a uma imagem 

ignóbil. No entanto, o poder público uniu-se à igreja católica para propagar a valorização do 

trabalho livre devido, por um lado, à escassez de mão-de-obra escrava com a proibição do 
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tráfico de africanos desde 1850, e por outro, à mitigação da escravidão com a sanção de leis 

abolicionistas na segunda metade do século XIX. 

Ao valorizar o trabalho livre, defendia-se o recrutamento de “vadios”, “mendigos”, 

“vagabundos”, “ociosos” e “indolentes”, conforme vocabulário utilizado pelo Arcebispo 

Primaz do Brasil, D. Romualdo Antônio de Seixas - Marquês de Santa Cruz (1784-1860), em 

carta pastoral enviada a todas as paróquias e escrita a pedido de Cunha Galvão, então 

presidente de Sergipe em 1860. A valorização do trabalho livre supriria uma proclamada 

carência de mão-de-obra e disciplinaria espíritos “rebeldes” que não se sujeitavam à 

obediência e à labuta dirigida por uma elite senhorial, cuja mentalidade se coadunava com o 

regime servil. Os chamados ociosos talvez percebessem no projeto de valorização do trabalho 

livre, propugnado pelos “estratos sociais superiores”, uma forma de perpetuar, na população 

livre, características semelhantes à relação entre o senhor e o escravo. 

Desta forma, os “vadios” não vislumbravam o compromisso das elites na melhoria das 

condições de vida da chamada „porção inútil da população‟. Era essa “casta de gente miúda” 

que regurgitava nas cadeias públicas sergipenses do século XIX. A antiga “Casa de Prisão” da 

capital, localizada na atual praça General Valadão, foi extinta nas primeiras décadas do século 

XX. Em seu lugar foi construída no governo de Graccho Cardoso (1922-1926) a Penitenciária 

de Aracaju, no então afastado Bairro América. À época, o presídio era dotado com o que 

havia de mais moderno quanto ao regime penitenciário. 

 Sergipe possui uma população carcerária de 3763 (três mil setecentos e sessenta e três) 

presos, distribuídos em 10 (Dez) unidades prisionais do Estado e, destes, 198(cento e noventa 

e oito) são mulheres e 3.565(três mil quinhentos e sessenta e cinco) homens. Com uma equipe 

de servidores penitenciários ativos de 884 (oitocentos e oitenta e quatro) pessoas, desses 80 

(oitenta) trabalham no apoio administrativo, 625 (seiscentos e vinte cinco) são agentes 

penitenciários, 03 (três) são auxiliares e técnicos de enfermagem, 1 (um) enfermeiro, 1 (um) 

psicólogo, 01 (um) dentista, 8 (oito) assistentes sociais e 165 (cento e sessenta e cinco) 

funcionários terceirizados. (INFOPEN 2011). 

 No Estado de Sergipe atualmente o órgão responsável pelo Sistema Penitenciário é a 

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - SEJUC, regida pela Lei 3.591 de 09 de janeiro 

de 1995, com as alterações constantes da Lei nº 3.597, de 13 de março de 1995, combinadas 

com as Leis nos. 2.608, de 27 de fevereiro de 1987, e 2.960, de 09 de abril de 1991. 

A estrutura organizacional da SEJUC está definida na Lei nº 3.611 de 25 de maio de 

1995, e é composta pelos seguintes órgãos de subordinação direta: 

Órgão de apoio e Assessoramento: 



 

 

 Gabinete do Secretário - GS; 

 Assessoria de Planejamento – ASPLAN; 

Órgão Instrumental: 

 Departamento de Administração e Finanças – DAF; 

Órgãos Operacionais: 

 Departamento Central do Sistema Penitenciário – DESIPE; 

 Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – CPDC; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado possui 10 estabelecimentos, divididos da seguinte maneira: 

Estabelecimentos Penais Masculino Feminino Total 

Penitenciaria  06 01 07 

Colina Agrícola, Industrial ou Similar 01  00 01 

Centro de Observação Criminológica e 

Triagem  

00 00 00 

33Hospitais de Custodia e Tratamento 

Psiquiátrico  

01 

 

00 

 

01 

Cadeia Publica  01 00 01 

Total Geral  09 01 10 

Fonte: SEJUC - 2011 

 Nos estabelecimentos penais sergipano apenas um encontra-se sob a regência da 

iniciativa privada que é o Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacinto Filho – 

COMPAJAF, os demais são administrados pelo Estado. 

 

4.3.Departamento Central do Sistema Penitenciário – DESIPE 
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 O Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiátrico atende tanto ao publico masculino quanto o feminino  



 

 

Ao Departamento Central do Sistema Penitenciário - DESIPE, órgão de subordinação 

direta da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, compete exercer as funções de órgão 

central do sistema, cabendo-lhe promover e coordenar a organização, execução, 

acompanhamento e controle das atividades relativas à administração do sistema penal, dos 

estabelecimentos penais e do programa de ressocialização de internos e egressos dos mesmos 

estabelecimentos, à observação e orientação de condicionais, à administração de medidas de 

segurança, à educação, capacitação profissional e assistência jurídica dos internos do sistema, 

ao assessoramento do Conselho Penitenciário e do Conselho Estadual de Entorpecentes, bem 

como das demais atividades correlatas, e exercer outras atividades que lhe forem regularmente 

conferidas ou determinadas. 

O DESIPE é subordinado diretamente ao Secretário de Estado da Justiça e da 

Cidadania, sendo dirigido por profissional de nível superior da área de Direito, ocupante do 

cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento Central do Sistema 

Penitenciário.  

 Funciona como órgão operacional, estruturado nas seguintes subunidades orgânicas: 

 

1. Serviço de Assistência Social; 

2. Serviço de Assistência Pedagógica; 

3. Serviço de Assistência Jurídica  

 

4.4.Escola de Gestão Penitenciaria – EGESP 

 

A Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe - EGESP, Prof. Acrísio Cruz, foi criada 

através da Lei nº 5.784, de 22 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado-

DOE nº 24.926, de 27/12/2005, sendo órgão de subordinação direto ao Secretário de Estado 

da Justiça e da Cidadania.  

A EGESP foi criada tendo como Missão promover, preparar e executar ações de 

formação, capacitação, aperfeiçoamento e valorização permanente de servidores que exerçam 

atividades no Sistema de Segurança Prisional ou na área de serviços penitenciários, 

promovendo ainda ações de atendimento psicossocial, procurando integrar os servidores. 

A Escola de Gestão Penitenciária, Prof. Acrísio Cruz, tem em seu quadro funcional, 

além da Direção, duas coordenadorias distintas, compreendendo as áreas Pedagógica e 

Psicossocial, desenvolvendo ações que primem pelo conhecimento como forma de melhor 



 

 

preparar o Guarda Prisional e o Agente Penitenciário para desenvolver eficazmente suas 

funções diárias e, consequentemente, dispensar ao preso um tratamento humanizado. 

A EGESP tem como base para realização dos cursos de qualificação dos servidores a 

Matriz Nacional Curricular para Educação em Serviço Penitenciario, promovendo cursos nas 

áreas de prevenção de fugas, motins e rebeliões, no tratamento dos internos e no processo de 

ressocialização.  

 

4.5.Mapeando a População Carcerária no Brasil e em Sergipe 

 

Ao tratar das relações entre crime, delito e discurso penal no século XIX, e do 

encarceramento como matriz fundante da história das organizações penitenciárias no mundo 

contemporâneo,Perrot
34

(1992) nos brinda com uma reflexão no mínimo instigante: o discurso 

penal sobre os fatos delinquenciais, seus atores e seus objetivos constituem versões, traduções 

atormentadas de uma sociedade. O problema, segundo a autora é saber como esse discurso 

funciona e se transforma, e até que ponto ele pode expressar o real, e de que modo operam 

neste contexto a diversidade das mediações. Nestas pequenas notas temos, pois o objetivo de 

levantar algumas informações para aquecer esse candente debate. 

Os dados de que dispomos nos encaminham a pensar como hipótese de trabalho, que, 

em conexão com a história das punições e das organizações penitenciárias, as relações entre 

as diferentes construções sociais sobre o masculino e o feminino, envolvendo questões sobre a 

divisão sexual do trabalho, as diversificadas articulações entre a esfera pública e privada em 

diferentes contextos, a problemática da identidade nas configurações ideológica – culturais, 

enfim – uma questão de gênero–  permitem múltiplas percepções e avaliações a respeito da 

criminalidade feminina, suas razões, motivações e tendências. Um dos primeiros indícios do 

diminutivo número de delitos praticados por mulheres residiria na sua ínfima presença nas 

estatísticas prisionais. Discorrendo sobre uma realidade mais próxima, no Brasil as 

informações veiculadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária através 

do censo penitenciário de 1995, por exemplo, dão conta da existência de um total geral de 

148.76 presos, sendo 114.006 homens e 5.493 mulheres. Sergipe apresenta um universo de 

1.101 presos, sendo 1.07222 homens (97,4 %) e 29 mulheres (2,6%) 
35

. 
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Em outros estados como São Paulo, por exemplo, BRANT
36

 (1986, p.64) verificou 

que percentualmente, o número de mulheres era pequeno (1,5%) em relação à população 

masculina integrante do sistema prisional, ao tempo em que se constatava curiosamente que 

as mulheres representam mais da metade da população do Estado de São Paulo, compondo 

cerca de um terço da população Economicamente Ativa. Também SÁ (1996 p.151), em 

estudo sobre a pena privativa de liberdade, constata que os internos do Presídio de Santa 

Terezinha em Minas Gerais são predominantemente do sexo masculino: 93,3% homens e 

4,6% mulheres. 

Ainda segundo Nascimento
37

 (1997, p.41), em estudo sobre prisões regimes 

penitenciários no Brasil, esclarece que o Presídio Feminino de Aracaju tinha capacidade de 

abrigar cerca de 20 (vinte) detentas, porém constava, em média com 36 (trinta e seis). De 

acordo com este estudo, 26,47%.  Aas presas se encontravam na faixa de 18 a 25 anos; 

47,05% são analfabetas; 29,41 têm o 1º grau incompleto; 44,11% são negro-mulatas; 17,64% 

solteiras e 73,52 casadas. Delas 41,17% praticaram crimes contra o patrimônio; 23,52% estão 

envolvidas com drogas e 23,52% praticaram homicídio. Diante, porém, do fraco aumento da 

criminalidade em todo o país, a realidade mostra cada vez um índice ainda maior de delitos 

praticados por mulheres (embora sempre percentualmente menor do que os praticados por 

homens).  

Estudo sistemático em Sergipe, por exemplo, informava o número de mulheres 

internas no Presídio Feminino Aracaju alcançava um total de (50) mulheres em dados de 

notícia
38

 (CINFORM, 2000).  Entretanto, já no limiar do florescimento das organizações 

penitenciárias, duas atitudes contraditórias envolvem a discussão sobre essa questão. De um 

lado, para alguns ilustres estudiosos do crime, as estatísticas judiciárias constituíam um livro 

aberto, “científico”, um panorama real dos fatos criminais. De outro, a desconfiança em 

relação às lacunas encontradas nos arquivos penitenciários, as notícias caóticas 

administrações de combate ao crime geravam. 

 

4.6.Resultados Gerais Atuais 
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De acordo com as informações prestadas pelo Ministério da Justiça, através do 

INFOPEN, de 2011, o número de presos no Brasil é 514.582 (quinhentos e catorze mil 

quinhentos e oitenta e dois) deste, 480.524 são homens enquanto, 34.058 são mulheres. Ainda 

de acordo com esses dados à população carcerária brasileira é composta por jovens, pobres, 

afros descendentes e com baixa escolaridade. O que pode ser muito bem associado ao 

processo de exclusão sofrido por essa camada da população de acesso a bens e serviços 

sociais mínimos e que vêm no mundo do crime uma alternativa de sobrevivência O mapa (01) 

abaixo apresenta a distribuição da população carcerária por regiões, onde a região sudeste 

apresenta o maior número de pessoas presas com 51,06%. A região sudeste segundo dados do 

IBGE 2010 o sudeste é a região mais populosa e maior geradora de riquezas do país, além de 

pólo cultural de alcance nacional. Apesar de toda a riqueza ali produzida, o Sudeste ainda 

sofre com problemas que não são diferentes do restante do país, sobretudo o contraste entre a 

riqueza extrema e a pobreza generalizada, além da persistente violência urbana nas 

metrópoles.  

 

 

MAPA 01. População Carcerária no Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.666 

87.149 
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270.106 

77.673 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 



 

 

GRAFICO 01 – Universo do Sistema Penitenciário em 2011 

 
Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

Desse universo de 514.582 pessoas, 6,6% são mulheres (34.058), contra 93,4%de 

homens ou (480.524). O que mostra que a situação entre homens e mulheres assume 

contornos diferenciados.  A criminalidade feminina deve manter uma estreita relação com o 

enfoque social, ou seja, deve-se observar, em primeiro plano, qual meio social essas mulheres 

estão inseridas (área de trabalho, ambiente doméstico...) e, num segundo plano, relevar as 

condições biológicas e psicológicas que podem ou não contribuir para a incidência e o grau 

dessa criminalidade. 

 

 Faixa Etária 

 

De acordo com os dados do INFOPEN (BRASIL, 2011), no que diz respeito ao perfil 

da população carcerária brasileira é constituído da seguinte forma: 74,2%de jovens na faixa 

etária dos 18 aos 34 anos, 16,8% na faixa etária dos 35 aos 45 anos; 6,4%na faixa etária de 46 

a 60 anos; 1,0%estão acima do 60 anos e 1,6% não foi informado.  Portanto, a maioria da 

população é jovem, economicamente ativa e ainda possível escolarização. 

TABELA 01 - Quantitativo de Presos (as) por Faixa Etária 

Faixa Etária Homens Mulheres Total % 

18 – 24 anos  127.005 7.371 134.376 29.5 

25 – 29 anos 111.184 6.522 117.706 25.8 

30 – 34 anos 79.859 5.128 84.987 18.6 

UNIVERSO DO SISTEMA 
PENITENCIARIO

HOMENS

MULHERES

480.524

34.058



 

 

35 – 45 anos  70.686 5.945 76.631 16.8 

46 – 60 anos 26.210 2.580 28.790 6.4 

Mais de 60 anos 4.551 305 4.856 1.1 

Não informado 6.780 517 7.2975 1.7 

Total geral  426.275 28.368 454.643 100 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

A maioria dos sentenciados no Brasil tanto homens quanto mulheres são de jovens. 

Zaluar apud Maximiliano (2008) aponta que um aspecto motivador da inserção do jovem na 

criminalidade refere- se à formação de uma visão negativa do trabalho, constituídas a partir de 

suas próprias experiências e da observação da vida de seus pais. Com as novas configurações 

assumidas pelo mundo do trabalho são constantes as queixas dos trabalhadores a um número 

excessivo de horas de trabalho e as formas cada vez mais flexíveis e precárias.  Diante desse 

quadro o jovem se vê diante de duas alternativas, segue o caminho do trabalho, rotineiro, mal 

remunerado, sem descanso, ou entra no mundo do crime como alternativa mais fácil de ter 

acesso a bens e serviços. 

Mário Ottoboni referiu que “os presídios brasileiros, nos dias atuais, abrigam 60% dos 

jovens na faixa de 18 a 28 anos” (1984, p. 94), e concluiu que: “comportamento dos jovens é 

o sinal evidente da crise de mudança em que se envolveu o mundo atual, deixando profundas 

vacilações em torno dos valores, principalmente entre os três setores fundamentais: família, 

igreja e escola”. 

No tocante a escolarização, os dados do DEPEN (2011) apontam para; 5,55% (26.434) 

são analfabetos; 12,27% (58.417) são alfabetizados; 45,58% (261.870) têm o ensino 

fundamental incompleto; 12,42% (59.101) concluíram o ensino fundamental; 11,11% 

(52.907) têm o nível médio incompleto; 7,64% (36.353) concluíram o ensino médio; 0,79% 

(3.766) têm o ensino superior incompleto; 0,40% (1.910) têm o nível superior completo, 0,3% 

(152) possui nível acima do superior; enquanto 4,34% (19.879) não foram informados.  

Os dados explicitados acima parecem indicar que o nível educacional dos presos não é 

muito diferente do da população geral. Inclusive a taxa de analfabetismo é menor. Algumas 

questões, em linhas gerais, podem apresentar algumas pistas: (1) será que isto é devido à 

escolarização dentro dos presídios; (2) talvez também possa ser porque os presos são mais 

urbanos e o analfabetismo é mais rural. De qualquer forma, os dados derrubam omito de que 

os presos são um grupo de baixo nível educacional em relação à população em geral. 

 



 

 

TABELA 02- Média de Anos de Estudo da População de 10 anos ou Mais de Idade

 
Ao observamos a escolarização presos (as) no sistema prisional podemos perceber que 

este grupo terá poucas chances de continuação do processo de escolarização, pois de uma 

população carcerária composta por 514.582 mil presos, somente 48.050 presos (as) (BRASIL, 

junho de 2011) estão inseridos em atividades educacionais o que contraria o principio 

educacional onde diz: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1988). Essa condição do apenado e preocupante, pois o mesmo encontra-se 

destituído do direito a educação mesmo tendo esse direito assegurado por Lei. 

No tocante ao nível de escolarização das mulheres presas podemos perceber que esta 

se apresenta proporcionalmente inferior à escolaridade masculina, enquadrando as presas no 

perfil de mulheres, pobres, afro descente, com baixa escolarização, chefes de familia e 

excluída de acesso a bens e serviços. 

Quanto aos artigos de maior condenação, 21,1% dos presos, estão condenados no Art. 

157 (roubo); 19,6 % no Art. 12 (tráfico de entorpecentes); 10,7% no Art. 155 (furto); e 9,3% 

no Art. 121 (homicídio), a soma de todos os crimes equivalem a 39,3%. Já com relação ao 

tamanho da pena, segundo dados divulgados pelo INFOPEN (2011), 20,2% foram 

condenados a penas de até 04 anos; 55,2% penas de 04 a 15 anos; 19,80% a penas de 15 a 30 

anos; 4,67% foram condenados as penas de 30 a 100 enquanto 0,22%a penas superiores há 

100 anos
39

. 
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GRAFICO 02 - Modalidade de Crimes por Sexo Cometidos no Brasil 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

  

 Em relação aos crimes praticados por eles, a grande maioria são crimes praticados 

contra o patrimônio principalmente roubos e furtos. No tocante aos crimes praticados pelas 

mulheres observamos que o trafico de entorpecentes é a maior causa de prisões no Brasil.  

Segundo Moki (2005), a partir da década de oitenta do século XX, com a expansão do 

comércio ilegal de drogas, intensifica-se uma nova tipologia criminal que passa a usaram 

plenamente as mulheres, a saber, o tráfico de drogas. Corroborando essa percepção, vários são 

os estudos e pesquisas que detectam um enorme contingente de mulheres presas por tráfico de 

entorpecentes, entre 55 e 60%. Cabe ressaltar que a maioria dessas mulheres recebe a 

denominação de mulas
40

, por ser quem transporta a droga. 

A respeito do tráfico de entorpecentes constam que, "[...] a mulher atua muito mais 

como coadjuvante, sendo que o protagonista nessa situação geralmente é do sexo masculino e 

sempre estão ligados por laços de afetividade, como irmãos, parceiros, parentes [...]" 

(VERGARA 1998, p. 30). Na maioria dos casos o fator motivador é sempre a 

complementação da renda ou até mesmo sua obtenção, face ao alto nível de desemprego na 

classe em que estas se inserem. 

 

4.7.Evolução da Criminalidade Feminina 

 

A reduzida presença numérica feminina no sistema penitenciário (6,9% da população 

nacional carcerária) tem provocado a invisibilização das necessidades destas nas políticas 
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 Segundo Diógenes (2007), no Ceará, as mulheres que transportam a droga, é conhecido vulgarmente 

comopeãozeiras ou pinhãozeiras 
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penitenciárias, que em geral se ajustam aos modelos tipicamente masculinos. Segundo o 

estudo, maioria é não branca, tem filhos, apresenta escolaridade incipiente e conduta delitiva 

que se caracteriza pela menor gravidade, vinculação com o patrimônio e reduzida participação 

na distribuição de poder, salvo contadas exceções‖ (LEMGRUBER,2003, p. 352) 

Ainda segundo Lembruger 2011, o percentual de mulheres presas está crescendo em 

uma velocidade superior a que ocorre com os homens. “Esse é um fenômeno mundial. 

Historicamente as mulheres representavam entre 3% e 5% da população carcerária mundial. 

Nos últimos anos esse percentual chegou a 10%. 

GRAFICO 03 – Evolução da Criminalidade Feminina em 07 anos 

 
Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

Segundo Felix (2002), a grande maioria dos crimes cometidos no Brasil, cerca de 

90%, é da autoria de homens. Onde se conclui que as estatísticas apontam para uma 

participação de mulheres no mundo do crime bem menor que a dos homens. O mesmo é 

detectado nos Estados Unidos e em Portugal, onde os números ultrapassam os 80%.  Porém, 

para Almeida (2001), os números não obscurecem o fato de as mulheres estarem denotando 

sua inserção cada vez maior no crime. 

Ao encontro dessa acepção, vários autores como Frinhani e Souza (2005) e Soares 

(2007) destacam que embora as mulheres representem apenas 4% da população carcerária 

nacional, a criminalidade feminina tem aumentado consideravelmente. Costa (2001), 
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realizando um estudo sobre a população feminina carcerária do Estado do Rio de Janeiro 

entre1998 e 2000, salienta que a mesma aumentou em números absolutos 132% e a taxa de 

encarceramento feminino subiu 85%. 

Conforme salienta Carvalho 2007, ainda que o aumento da taxa de mulheres 

encarceradas não seja representado por um crescimento ininterrupto, é perceptível o inchaço 

da população carcerária feminina, especialmente a partir do ano de 2004. Cabe salientar que o 

maior responsável por tal inchaço é o regime de prisão provisória no período de 2003 para 

2004. Já no referente à mudança de 2005 para 2006, houve um significativo aumento em 

todos os regimes de condenação: aberto, semiaberto, fechado e medida de segurança. 

Na avaliação de Lembruger 2011, apesar do aumento de mulheres nos presídios, estas 

ainda são tratadas como homens. “É bastante comum o fato de as mulheres não disporem de 

qualquer assistência diferenciada. Um exemplo muito triste é que, em muitos casos, elas não 

têm acesso a um simples absorvente quando estão menstruadas. São obrigadas a improvisar 

usando miolo de pão”, 

 

4.8.Educação e Trabalho no Sistema Prisional Brasileiro 

 

O estudo revela que, da população carcerária nacional, somente 9.33 % dos presos 

estavam envolvidos em alguma atividade de educacional e apenas 21.08% em atividades 

laborativas (Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011). 

TABELA 03 – Quantitativa de Presos (as) Inseridos em Atividade Educacional 

Atividades  Homens Mulheres Total 

Alfabetização 9.384 653 10.037 

Ensino Fundamental 25.879 2.562 28.441 

Ensino Médio 7.018 737 7.755 

Ensino Superior 78 15 93 

Cursos Técnicos 1.547 177 1.724 

Total geral 43.906 4.144 48.050 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

De acordo com os dados do DEPEN, 2011, 139.911 homens e 11.706 mulheres estão 

inseridos em atividades educacionais nos presídios brasileiros, o que mostra o número 

insuficiente de presos inseridos nessas atividades, que podemos aventar como uma das causas 

à desvalorização do ensino, a precariedade das unidades prisionais, desmotivação dos 



 

 

profissionais da área de educação e dos internados, bem como a falta de uma política nacional 

de educação voltada para este público. 

Ainda com base nos dados do DEPEN, 2011, 108.498 dos internos estavam ocupados 

profissionalmente em 2011. Destes, somente 20.279 participavam de trabalho externo. A 

grande maioria, 88.219 atuava dentro das próprias unidades. Estes dados demonstram que o 

sistema penitenciário brasileiro não vem respeitando a Lei de Execuções Penais que 

determina que todos os internos deveriam estar exercendo alguma atividade profissional de 

cunho instrutivo e formativo. 

TABELA 04 – Quantitativo de Presos (as) Inseridos em Atividade de Laborterapia 

Indicadores Valores 

 

 

 

Quantitativo de 

detentos em 

atividades 

laborterapia 

 

Trabalho 

Interno 

 Homens Mulheres Total 

Parceria com a iniciativa 

privada 

9.684 565 10.249 

Parceria com órgãos do 

Estado 

3.814 333 4.147 

Parceria com Paraestatais 

(Sistema S e ONG) 

868 25 893 

Atividade Desenvolvida - 

Artesanato 

2.992 377 3.369 

Atividade Desenvolvida - 

Rural 

437 03 440 

Atividade Desenvolvida - 

Industrial 

1.161 20 1.181 

Total Geral 20.279 

 

 

Trabalho 

Externo 

Apoio ao Estabelecimento 

Penal 

33.195 3.970 37.165 

Parceria com a iniciativa 

privada 

24.722 3.330 28.052 

Parceria com órgãos do 

Estado 

3.164 413 35.77 

Parceria com Paraestatais 

(Sistema S e ONG) 

934 150 1.084 

Atividade Desenvolvida - 

Artesanato 

13.092 989 14.081 

Atividade Desenvolvida - 

Rural 

851 24 875 

Atividade Desenvolvida - 

Industrial 

4.083 449 3.385 

Total Geral 88.219 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

Os números acima mencionados chamam atenção para o sucateamento das unidades 

prisionais brasileiras que além de sofrerem com as precárias condições físicas, a superlotação 



 

 

ainda padecem com o escasso número de profissionais que atuam no sistema penitenciário, 

principalmente nas áreas administrativas e de manutenção, os internos penitenciários 

passaram a complementar a mão-de-obra das unidades penais, chegando, em alguns casos, a 

substituir profissionais do próprio sistema penitenciário. Neste sentido, o trabalho para os 

internos no cárcere na política de execução penal, em linhas gerais, deixa de ter um caráter 

puramente pedagógico, como determina a LEP, para atender as necessidades da manutenção 

do próprio sistema. 

Com relação ao Perfil Étnico podemos constar que a população carcerária brasileira de 

homens e mulheres é composta em sua maioria por pardos, 43,6%; brancos com 36,6%, os 

negros somam 16,69%; 0,1% são de indígenas; 0,47%se consideram amarelos e 2,7% não 

informaram. Estudo tem apontado para prevalência da população não branca como 

predominante na população carcerária, típico perfil traçado da população brasileira excluída 

de acessos a bens e serviços. 

4.9.Contornos da Criminalidade em Sergipe
41

 

 

O estado de Sergipe, localizado na região nordeste com uma população de 2.068.017 

de habitantes, ocupa uma área de 21.918,354km. O estado possui 75 municípios, tendo 

Aracaju como capital. 

No que se refere o sistema prisional atualmente os estado conta com 10 unidades 

prisionais, sendo 08 unidades masculinas, 01 hospital judiciário, que atende tanto a homens 

quanto mulheres e 01 unidade feminina. Oferece atualmente 2.297 vagas, para uma população 

carcerária de 3.763 segundo dados de junho de 2011 fornecidos pelo DEPEN. 

Nesse capitulo traçaremos o perfil da população carcerária de Sergipe, enfocando a 

participação feminina no mundo da criminalidade no estado. Os dados que aqui constam são 

provenientes da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, bem como do Departamento 

Penitenciário Nacional. 

 

TABELA 05 – Unidades Prisionais de Sergipe 

UNIDADE PRISIONAL Nº DE VAGAS  % Nº DE PRESOS  % FUGITIVOS % 

COMPLEXO PENITENCIÁRIO DR. MANOEL 

CARVALHO NETO 
1000 40.45 1813 47.66 42 14.53 

CENTRO ESTADUAL DE REINTEGRAÇÃO 44 1.78 136 3.58 143 49.48 
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Alguns dos dados apresentados pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN apresentam índices 

diferenciados na sua base de calculo, dificultando uma analise precisa das estatistas apresentadas. Cabe ressaltar 

que os dados do DEPEN, são construídos a partir de relatórios encaminhados pelos Estados. 

 



 

 

SOCIAL AREIA BRANCA 1 - SEMI ABERTO 

PRESIDIO FEMININO 175 7.08 199 5.23 5 1.73 

HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO DE 

SERGIPE 
77 3.11 83 2.18 2 0.69 

PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA 

DE SOUZA 
111 4.49 260 6.83 22 7.61 

PRESÍDIO REGIONAL SENADOR LEITE NETO 177 7.16 322 8.46 44 15.22 

CENTRO ESTADUAL DE REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL AREIA BRANCA 2 - SEMI ABERTO 

DESDE 02/07/2009 

220 8.9 382 10.04 31 10.73 

COMPLEXO PENITENCIÁRIO ADVOGADO 

ANTONIO JACINTO FILHO 
476 19.26 438 11.51 0 0 

CADEIA TERRITORIAL DE NOSSA SENHORA 

DO SOCORRO 
160 6.47 139 3.65 0 0 

COMPLEXO PENITENCIÁRIO ADVOGADO 

ANTONIO JACINTO FILHO - SENTENCIADO 
32 1.29 32 0.84 0 0 

TOTAIS 2472 100 3804 100 289 100 
 

Fonte: SEJUC/SE 2010 

GRÁFICO 04 – Quantitativo de Homens e Mulheres nos Presídios Sergipanos 

 
Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

Assim como o Brasil, Sergipe também apresenta um predomínio de homens nos 

presídios do estado. Da população de 3.763 presos, 3.565 são homens e 198 são mulheres. A 

identificação dos presos tomando-se por base seu perfil visa compreender quem é essa pessoa 

que se encontra presa, que oportunidade a sociedade lhe deu em relação à sua definição por 

uma profissão, as condições de trabalho que lhe foram oferecidas, os motivos que o levaram à 

prática de delitos, a justificativa para reincidir na criminalidade, enfim, visa verificar se existe 

uma relação entre os fatores socioeconômicos e a delinquência. 

 Faixa Etária 

 

Quando se definiu pela categoria idade dos presos, não se pensava em analisá-la fora 

de uma realidade que viviam no momento em que foram presos. Eles são parte de um grupo 

Quantitativo de Homens e Mulheres nos 
Presidios Sergipanos
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social que enfrentam responsabilidades muito cedo, o que os transforma em adultos com uma 

idade cronológica baixa. Assim, a categoria idade não deve ser considerada de forma isolada. 

Ela deve ser agrupada a outras categorias para uma melhor compreensão do perfil do 

criminoso que se encontra preso nas unidades prisionais de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 06 - Faixa Etária por Sexo em Sergipe 

Faixa Etária Homens Mulheres Total 

18 – 24 anos 1.174 48 1.222 

25 – 29 anos 929 41 970 

30 – 34 anos 618 35 653 

35 – 45 anos 541 51 592 

46 – 60 anos 152 16 168 

Mais de 60 anos 25 01 26 

Não informado 88 04 92 

Total geral 3.527 196 3.723 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

A população prisional do Estado de Sergipe tem um perfil jovem: dos 3.723 presos, 

58,9% têm menos de 30 anos, demonstrando que os idosos estão menos expostos a situações 

criminais. Apenas 33,5% dos presos têm mais de quarenta anos, e desses 0,6% têm idade 

igual ou superior a 60 anos e 2,4% não foram informados.  Sergipe assim como o Brasil, sua 

população carcerária são de pessoas que estão no auge da vida produtiva, no entanto 

constituem o excedente de mão de obra desqualificada e de baixa escolarização. 

 Etnia 

TABELA 07 – Perfil Étnico por Sexo em Sergipe 

Cor/Etnia Homens Mulheres Total 

Branco 454 20 474 

Negro 295 20 315 

Pardo 2.669 156 2.825 

Amarelo 70 00 70 

Indígenas 00 00 00 



 

 

Outros  51 00 51 

Total  3.539 196 3.735 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

Como fora apresentado no perfil nacional, Sergipe também aparece como um dos 

estados onde a população carcerária declarou-se de cor parda. No tocante as mulheres, Silva e 

Soares (2001), em um estudo realizado no estado do Rio de Janeiro sobre a população 

carcerária feminina, também constataram uma sobre representação de mulheres não brancas, 

com baixa escolaridade e com baixos rendimentos. Não obstante, Costa (2001), em seu estudo 

também no estado do Rio de Janeiro, e Carvalho (2000), em pesquisa realizada para o censo 

criminológico do estado de Minas Gerais na Penitenciária Industrial Estevão Pinto, também 

detectam uma maioria de mulheres não brancas entre as presas. Entretanto, esse não é um 

dado universal. De acordo com Salmasso (2007), entre as detentas da cidade de Marília, em 

São Paulo, há uma preponderância de mulheres brancas. 

Observando o estudo desenvolvido por Caleiro (2002) na cidade de Franca - São 

Paulo1890-1940, conseguimos perceber, além de um preconceito racial por parte das 

autoridades, uma corroboração numérica que já evidenciava a sobre representação das não 

brancas na população carcerária feminina: 

O preconceito com relação à cor das indiciadas é nítido no registro feito 

pelos escrivães. Importa ressaltar que este dado não consta dos autos de 

qualificação com indicações impressas como: idade, profissão, estado civil, 

etc. Não obstante, o qualificativo “preta” é introduzido de maneira bem 

legível. Fica evidente a discriminação racial dos funcionários da delegacia de 

polícia, que eram a representação da sociedade, em considerar a cor da pele 

como item importante na qualificação das indiciadas. Como “pretas” foram 

registradas 22 mulheres e como pardas apenas duas (CALEIRO, 2002: 94). 

 

Outra preocupação que se soma ao fato de as não brancas estarem sobre representadas 

nos números, pelo menos nos oficiais, diz respeito à questão das condições de vida que grande 

parte delas vive. Sobre isso, Caleiro (2002), nos esclarece que as mulheres francanas 

demonstraram um espaço cujo denominador comum era à pobreza, ou seja, o perfil geral das 

mulheres era a não remuneração ou sub-remuneração. 

 

GRÁFICO05 - Tipificação dos Crimes Cometidos por Homens e Mulheres em Sergipe 



 

 

 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

No tocante à tipologia criminal, em Sergipe a realidade mostra–se congruente com 

os estudos que apontam para a grande participação das mulheres no tráfico de drogas. E dos 

homens em crimes voltados para o patrimônio. Nesse sentido, ainda que existam estudos 

divergentes como os de Carvalho (2000) e Salmasso (2007), evidenciando uma maior 

preponderância de crimes violentos entre as presas, muitos outros, como os de Costa (2001), 

Moki (2005) e Soares (2007), apontam para um crescente número de mulheres encarceradas 

por envolvimento com o tráfico de drogas, chegando essas a perfilar 60% do total de presas 

no país. Observando o Gráfico 05, percebemos uma realidade bem condizente com o 

panorama nacional, uma vez que 78% das mulheres estão encarceradas por envolvimento com 

o tráfico de drogas. 

4.10. Atividades de Ressocialização nos Presídios Sergipanos 

 

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional/DEPEN, o número de presos 

e presas inseridas em atividades de ressocialização é de 676, destes 279 detentos estão em 

atividades educacionais enquanto, 397 pessoas estão das atividades de Laborterapia. 

Dos números acima apresentados podemos distribuí-los da seguinte forma: 

 

TABELA 08 – Quantitativo de Presos (as) Inseridos em Atividades Educacionais 

Atividades  Homens Mulheres Total 

Alfabetização 167 20 187 

Ensino Fundamental 66 20 86 

Ensino Médio 05 01 06 

Ensino Superior 00 00 00 

Cursos Técnicos 00 00 00 

Total geral 238 41 279 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 
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TABELA 09 – Quantitativo de Presos (as) Inseridos em Atividades de Laborterapia 

Indicadores Valores 

 

 

 

Quantitativo de 

Presos (as) em 

atividades laborais 

 

 

Trabalho 

Externo 

 

Parceria com a iniciativa 

privada 

Homens Mulheres Total 

39 00 39 

Parceria com órgãos do 

Estado 

00 00 00 

Parceria com Paraestatais 

(Sistema S e ONG) 

00 00 00 

Atividade Desenvolvida - 

Artesanato 

00 00 00 

Atividade Desenvolvida - 

Rural 

00 00 00 

Atividade Desenvolvida - 

Industrial 

00 00 00 

Total Geral 39 

 

 

Trabalho 

Interno 

Apoio ao Estabelecimento 

Penal 

151 20 171 

Parceria com a iniciativa 

privada 

12 05 17 

Parceria com órgãos do 

Estado 

05 00 05 

Parceria com Paraestatais 

(Sistema S e ONG) 

00 00 00 

Atividade Desenvolvida - 

Artesanato 

165 00 165 

Atividade Desenvolvida - 

Rural 

00 00 00 

Atividade Desenvolvida - 

Industrial 

00 00 00 



 

 

Total Geral 358 

Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN- 2011 

 

Analise sobre as atividades de educação e trabalho nos presídios sergipanos deixa 

claro o quanto essas ações ainda são insuficientes para atender a demanda de presos e presas 

nas unidades prisionais o que dificultam sobremaneira a queda nos índices de ressocialização 

de presos e presas do Estado.  

A legislação própria da execução penal apresenta como possibilidade de remição da 

pena a execução de atividades de trabalho, no entanto a Constituição Federal menciona a 

educação como direito ampliado que deve ser ofertada a todos, e todos, portanto, incluem 

também pessoas privadas de liberdade. Se o detento estuda, então ele pratica uma atividade 

intelectual, e a prática dessa atividade tem sido considerada, para fins de remição, em todo 

pais. Entende-se que é preciso indagar se os programas de educação e trabalho têm por 

objetivo apenas manter a ordem interna nas prisões, ou se podem assumir a responsabilidade 

de uma “educação autêntica, que não descuide da vocação ontológica do homem, a de ser 

sujeito” (FREIRE, 1983, p. 66). 

No entanto esse processo de exclusão dos internos, segregados por critérios impostos 

pela unidade carcerária, precarização das unidades prisionais e a falta de um Plano Nacional 

de Educação Carcerária acabam dificultando a criação de uma Proposta Político Pedagógica 

que possibilite ao encarcerado romper com essa vida de exclusão e tornam-se sujeitos de sua 

historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 – EXPERIÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

Neste capitulo apresentamos os resultados coletados com as entrevista, onde 

poderemos visualizar os posicionamentos e concepções acerca dos questionamentos que 

foram levantados a fim de que pudéssemos explorar as diversas dimensões sobre o objeto de 

estudo. Os resultados estão organizados por eixos temáticos. Cabe salientar que o roteiro da 

entrevista não é fixo ou rígido, mais serviu como norte orientador. Em muitos casos a 

dependendo das respostas dos entrevistados essa flexibilidade nos possibilitou fazer algumas 

adaptações e explorar algum assunto considerado relevante. Ainda assim o roteiro tem como 

premissa nos lembrar o que devemos questionar sem perder totalmente o foco da pesquisa. 

Foram realizadas 29 (vinte e nove) entrevistas, sendo25(vinte e cinco) presos (as), 

desse quantitativo 15 (quinze) são homens e 10 (dez) são mulheres; 05 (cinco) são servidores 

estatutários das unidades prisionais agentes prisionais em desvio de função atuando no setor 

de pedagogia ou exercendo a função de confiança de coordenador das atividades laborativas; 

01 (um) estagiaria de pedagogia que ministra as aulas de alfabetização no CADEIÃO. 

Ressaltamos que as entrevistas foram transcritas de maneira fiel ao que foi dito e de 

maneira que não possibilitasse o reconhecimento dos entrevistados principalmente no tocante 

aos (as) presos (as) para que os (as) mesmos (as) não fossem reconhecidos (as) e não 

causassem algum constrangimento. 

 

As entrevistas com os (as) presos (as). 

 



 

 

 A fase de campo correspondente a realização das entrevistas, constituiu uma das 

etapas mais interessantes da pesquisa, em virtude da relação que se estabelece entre o 

pesquisador e o entrevistado de ser o momento onde os questionamentos são postos a prova.  

A realização da entrevista com a presa ocorreu em um ambiente reservado, uma sala que nos 

fora destinada que era do setor pedagógico, ampla, arejada com ar condicionado, sem que 

fossemos interrompidas por motivo algum, o que permitiu que a interação com a presa se 

desenvolvesse livremente, estabelecendo-se um clima de confiança no pesquisador. Contudo, 

a realização da entrevista com os presos se deu num processo totalmente diferenciado, isto 

porque, fomos colocados na sala do Coordenador das Atividades Laborativas, e inclusive o 

mesmo pediu para participar das entrevistas. Já com os presos que participam das atividades 

educacionais, as entrevistas ocorreram na sala de aula e no horário em que estava acontecendo 

às atividades o que dificultou extrair a fundo as informações. Durante as entrevistas tivemos a 

preocupação em manter as perguntas dentro daquilo que nos havíamos proposto, dando 

prioridade especificamente ao trabalho e a educação no cárcere, como programas de 

ressocialização. Contudo a tarefa não se apresentou fácil, já que a situação de cárcere é um 

tema instigante e bastante sedutor em suas nuances, revelando-se ilimitado a pesquisa.  

 Os presos (homens e mulheres) em um primeiro momento revelaram-se um tanto 

quanto tímidos ao serem convidadas a responderam ao questionário e a entrevista, entretanto 

após a primeira iniciativa as demais acabaram por aceitar participar da pesquisa. A partir 

desse momento colaboraram consideravelmente com o roteiro de perguntas, enfatizam 

algumas questões que expõe alguns aspectos da vida no cárcere, como se de certa maneira 

desejassem compartilhar as situações cotidiana que vivenciam ou simplesmente conversar 

com alguém que não pertenciam ao ambiente em que elas vivem.  Quanto às perguntas, não 

existiu por parte dos presos nenhuma resistência em respondê-las, entretanto começamos a 

entrevista explicando os objetivos e dando a mesma a liberdade de não querer responder a 

qualquer pergunta que fosse incomoda pra ele (a). Cada entrevista durou em media 20 

minutos, sendo todas gravadas, com a autorização das presas. Alguma informação que era 

considerada relevante era anotas no diário de campo e acrescidas às perguntas. 

 Em momento algum tivemos quaisquer dificuldades durante a pesquisa de campo, a 

colaboração foi presente durante todo o período que fora realizada, porém alguns cuidados 

foram tomados no sentido de não prejudicar a metodologicamente a pesquisa. Um exemplo 

foi à preocupação que tivemos em evitar nos aprofundar demasiadamente em outros assuntos 

que não fossem o foco principal do trabalho, apesar de estarmos trabalhando com a entrevista 

semiestruturada, com historia de vida alguns assuntos que relativamente não eram importantes 



 

 

tiveram que ser deixados de lado, isso foi um grande desafio ao envolvimento que as presas 

produzem em suas falas. Segundo Adorno (1991) que faz um alerta sobre o poder de sedução 

típico da população prisional, que se não for bem trabalhado pelo pesquisador, pode se tornar 

um problema para a pesquisa. 

De modo geral, a situação de encarceramento faz com que os indivíduos sujeitos às 

grades desenvolvam certas habilidades e particularidades de comportamento. Uma delas é, 

sem dúvida, a sedução. (...) Seduzido pelas artimanhas da fala e imbuído de forte sentimento 

de justiça social, o pesquisador acaba capturado. Capturado, é visto pelo preso como igual e 

assim deve ser considerado. Estabelece-se assim um relacionamento intersubjetivo de 

desconfianças, astucias e idiossincrasias, que perturba a observação empírica da realidade 

social sem qualquer possibilidade de saneamento. (ADORNO, 1991 p. 13-14) 

 Outro aspecto que nos desafiou foi distinguir entre a verdade e a não verdade nos 

discursos dos presos, desafio este que constitui em um grande enigma para qualquer 

pesquisador que tem se dedicado a estudar as prisões. No caso especifico desta dissertação, o 

problema não era se estava falando ou não a verdade, até por que não procurávamos uma 

verdade, mas as representações sociais diversas sobre a educação e o trabalho carcerário. 

Entretanto, a preocupação debruçava sobre as respostas se estavam sendo condicionadas a 

favor da diretoria, visto que por mais que os presos se sentissem a vontade em responder a 

nossa pesquisa, éramos pessoas desconhecidas. 

Brant (1994), diz que, por sua experiência em pesquisa em presídios, exortou que “o 

pesquisador que se aventure a visitar o cárcere devera levar na bagagem certa dose de 

malicia” (BRANT, 1994p. 39). Essa exortação é exatamente no sentido de destacar que uma 

das maiores dificuldades da pesquisa de campo em um presídio esta no fato de que boa parte 

dos pesquisadores, não consegue equilibrar as sensações e se despir de qualquer 

cientificidade. Ou tratamos o preso com descrença e distancia ou levantamos uma bandeira de 

solidariedade motivada pela compaixão. A última é a alternativa mais utilizada, em virtude da 

“falta uma dose de malicia” do pesquisador, como diria Brant, que se deixa levar pelos apelos 

dos pesquisados sem analisar a verdade dos fatos. Para Adorno (1991), isso costuma ocorrer 

devido à fragilidade e as historias de vida dos presos. 

Não é incomum o pesquisador se sentir solidário com delinquente. Por detrás de uma 

carreira socializada na delinquência, em que se sucedem e se combinam crimes violentos de 

diferentes modalidades – como assaltos, homicídios, sequestros e estupros -, se descortinam 

um mundo de profundas injustiças, experimentadas por essa “forma vergonhosa de pobreza, 

que é a pobreza de direitos”. Não há como se manter indiferente quando nos colocamos na 



 

 

situação de escuta e nos defrontamos com vidas dilaceradas, submetidas as mais torpes 

atrocidades e cuja existência é permanentemente negociada (ADORNO, 1991, p. 13). 

 Nesse processo tentamos dar ênfase quando o assunto era os crimes cometidos, de 

maneira a evitar problemas que muitos pesquisadores já enfrentaram na pesquisa empírica. 

Segundo Hassen (1999) essa questão não deveria ser priorizada e sim tratada com cuidado, 

evitando enfatizá-la de maneira exagerada, que pode ser entendida por alguns presos como 

ofensa, visto que a lembrança de seus erros pode caracterizar numa punição a mais. 

A prática revelou que as questões referentes ao crime deveriam ficar para o fim da 

entrevista ou serem introduzidas quando suscitadas por algum fato narrado ou pela iniciativa 

do entrevistado. Começar pelo crime como um dos dados de identificação fez com que 

perdesse as primeiras entrevistas desta nova fase da pesquisa, uma vez que gerava 

desconforto, quebrando a situação de confiabilidade que por ventura até então tivesse sido 

mantida. (HASSEN, 1999, p. 32). 

 

As Coordenações dos Programas de Ressocialização 

 

O acesso ao campo empírico ocorreu sem maiores dificuldades, desde o primeiro 

contato tivemos uma boa recepção pela Direção das Unidades e Coordenação dos Programas 

que acharam louvável essa iniciativa. Num primeiro momento explicamos toda a 

metodologia, entregamos o roteiro das entrevistas, bem como os objetivos do trabalho. Não 

houve em momento algum a sugestão de nomes de presos indicados pela direção eles 

deixaram a critério dos esmos aceitaram ou não participar da pesquisa.   

Essa liberdade nos ajudou a evitar a técnica da “bola de neve”. Nessa técnica se obtém 

a indicação de um nome que depois indica outro e outro e depois outro. Tal procedimento 

pode resultar em uma amostra daqueles que constituem uma comunidade de interesses, ou de 

valores, ou mesmo afetiva. Pode ainda correr o risco de não escutar pessoas contrarias a uma 

determinada tendência. Foram entrevistados 05 profissionais: Um Coordenador das 

Atividades de Laborterapia, duas Coordenadores das Atividades Educacionais, uma 

professora e estagiaria de pedagogia. Uma das coordenadoras das atividades educacionais 

desempenha também a coordenação das atividades de laborterapia. As conversas informais 

com esses profissionais se mostraram bem mais ricas em termos de informação do que as 

entrevistas em si, pois muitas dessas informações alertam para as dificuldades em executar as 

atividades, bem como a precarização das condições de trabalho. 

 



 

 

Resultados e Discussões 

 

A pesquisa realizada no Presídio Feminino e no Cadeião ambos localizados no 

município de Nossa Senhora do Socorro baseou–se numa amostra de 34 entrevistados sendo 

30 (trinta) presos (as), desse quantitativo 15 (quinze) são homens e 15 (quinze) são mulheres; 

03 (três) são servidores estatutários das unidades prisionais agentes prisionais em desvio de 

função atuando no setor de pedagogia ou exercendo a função de confiança de coordenador das 

atividades laborativas; 01 (um) estagiaria de pedagogia que ministra as aulas de alfabetização 

no CADEIÃO. 

O Sistema Prisional Sergipano, não diferencia de muitos presídios do país. Ao longo 

das ultimas décadas o estado de Sergipe tem sofrido com denuncias de maus tratos, condições 

insalubres, instalações inadequadas, cadeias e presídios que serviam como deposito humano. 

Em 2009, o estado de Sergipe investiu mais de 20 milhões na construção de novas delegacias, 

do Cadeião e de um novo presídio com o objetivo de diminuir os problemas existentes no 

sistema prisional. Assim sendo, em 2009 foi inaugurado o Cadeião de Nossa Senhora do 

Socorro com a capacidade de 158 vagas distribuídas em 16 celas, sendo duas para deficientes 

físicos e uma para idosos e portadores de diploma.  Os presos permanecem no Cadeião por 

um prazo máximo de 45 dias, entretanto na maioria dos casos o tempo acaba se entendendo. 

Cabe ressaltar que a unidade atualmente esta com um quantitativo de presos superior a sua 

capacidade.  

No tocante ao Presídio Feminino até 2010 este se localizava no anexo ao antigo prédio 

da Casa de Detenção (Castelo de Greyscow) em condições desumanas, insalubres e 

superlotada. Em 2010 uma nova unidade prisional que funciona, a partir de reformas e 

ampliações, nas instalações do antigo Hospital Psiquiátrico Garcia Moreno. Lá são oferecidas 

176 vagas para as detentas de Sergipe, sendo 11 delas especiais (com berçário e para 

portadores de necessidades especiais e idosos). O novo presídio feminino abriga detentas nos 

regimes fechado e provisório, posto que, em nosso Estado, as presas sentenciadas no regime 

semiaberto foram agraciadas pelo Juiz da Vara de Execuções com a prisão domiciliar. 

Atualmente a Unidade possui 187 detentas. 

Neste ponto traremos os resultados das entrevistas realizadas com os (as) presos (as), 

além de professores e coordenadores do programa de ressocialização desenvolvidos nas 

unidades. 
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 Faixa Etária 

 

Ao ser definhada a categoria idade dos pesquisados tínhamos o interesse analisá-la 

dentro da realidade que viviam no momento em que foram privados de sua liberdade, pois os 

mesmos fazem parte de uma camada da população que desde a tenra idade assumem muitas 

responsabilidades, transformando-os em adultos com uma idade cronológica baixa.   

 

GRÁFICO 06 – Faixa Etária dos HomensGRÁFICO 07 – Faixa Etária das Mulheres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor                                                           Fonte: Autor 

 

 

Os gráficos mostram um predomino da população jovem na faixa etária dos 18 aos 29. 

As informações em relação ao ingresso no sistema prisional de jovens são antigas. No 

relatório de atividades anuais da Casa de Detenção de São Paulo em 1974, José Ricardo 

Ramalho verificou que: “[...] dos 18 aos 30 anos estão 3.117 presos, ou seja, 70%, ficando os 

restantes 30% na faixa acima de 31 anos” (op. cit., p. 20). Mário Ottoboni referiu que “os 

presídios brasileiros, nos dias atuais, abrigam 60% dos jovens na faixa de 18 a 28 anos” 

(1984, p. 94), e concluiu que: “comportamento dos jovens é o sinal evidente da crise de 

mudança em que se envolveu o mundo atual, deixando profundas vacilações em torno dos 

valores, principalmente entre os três setores fundamentais: família,igreja e escola”. 

Roberto da Silva (op. cit.), em seu estudo sobre a realidade prisional no estado de São 

Paulo, no final da década de noventa, verificou que mais da metade dos presos estão na faixa 
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etária entre dezoito e trinta anos. No perfil idade, a relação idade e prisão não sofreram 

grandes alterações, conforme os dados das pesquisas, nos últimos trinta anos. Sua maior 

concentração continua situada entre os presos que estão na faixa etária dos dezenove aos 32 

anos. Essa tendência pode ser verificada em estudos realizados em outros estados do Brasil. 

 Naturalidade e Moradia 

 

No que concerne à naturalidade 60% nasceram em municípios Sergipanos, 20% 

nasceram em Aracaju e outros estados. Em relação aos locais onde os presos residiam no 

momento em que foram detidos, algumas alterações podem ser notadas, 53,4% residiam na 

Grande Aracaju e 46,6% residiam nos municípios do estado. Cabe salientar duas 

particularidades nesses dados a primeira é a de que no Estado de Sergipe somente o Cadeião 

recebe os presos até que estes sejam sentenciados; a segunda é de que por conta da pouca 

demanda Sergipe só possui uma única unidade prisional para mulheres. Também podemos 

acrescentar que muitos dos pesquisados migraram para Aracaju em busca de melhores 

condições de emprego e moradia, ao chegarem se deparam com as dificuldades que 

acarretaram na pobreza e busca a todo custo pela sobrevivência. 

Sérgio Adorno, em estudo sobre adolescentes, refere que: “[...] a procedência regional 

não parece exercer qualquer influência na deriva para a delinquência, ao contrário do que é 

alardeado no senso comum” (1999b, p. 34), no entanto, a condição de migrante contribui para 

a inserção na classe social que os torna excluídos, marginalizados.  

Migrar para outros estados ou cidades em busca de melhores condições de vida, não 

pode servir de justificativa para o momento em que se depare com o contrario, vendo na 

criminalidade uma alternativa de sobrevivência. Isso porque milhares de pessoas saem de 

cidades de origem em busca de melhores condições para viver demonstram coragem, 

disposição, atitudes que vão contra ações de se ganhar a vida fácil. Ao escolherem o caminho 

da delinquência e criminalidade perceberão que o retorno é difícil, como se verifica nos 

índices de reincidentes. Pietá & Pereira reafirmaram o que muitos pesquisadores já 

verificaram: “[...] a maior parte dos detentos provém de grupos sociais já marginalizados” 

(1993, p. 46). 

Marginalização provocada pela exclusão da e pela sociedade, que ignora que todo ser 

humano necessita de condições para sobrevivência. Condições essas advindas do trabalho, 

que contribui para o resgate dessas pessoas das classes marginalizadas. Marginalização essa 

que tem contribuído com o aumento da violência e da criminalidade 



 

 

 Organização e Estrutura Familiar 

 

Neste tópico que trata da organização e estrutura familiar faremos a analise de quatro 

categorias que são: 

 Estado Civil; 

 Maternidade e Paternidade 

 Apoio Familiar  

 Pessoas que apoiam os presos na unidade prisional 

 

No tocante ao estado civil a pesquisa mostra que o número de pesquisados que se 

declararam casados é superior aos demais. Dos 30 presos (as) entrevistados (as) 12(40%) se 

declararam casados, 06 (20%) são solteiros. Agrega-se a esse quantitativo 09 (30%) que se 

rotulam amasiados. A situação de amasiamento denota a falta de experiência do casamento 

instituído de forma legal, também sugere o não reconhecimento enquanto pessoas casados, 

mais envoltos por um relacionamento parcial, sem todas as responsabilidade advindas do 

casamento. Se somarmos a condição de solteiros e amasiados teríamos a soma de 15 (50%) de 

presos (as) sem laços matrimoniais consolidados.  

Desagregando os resultados por sexo podemos perceber que o número de mulheres 

que se declaram amasiadas é ligeiramente superior ao número de homens, entretanto 

reconhece essa união como casamento. Esses dois pensamentos podem ser representados 

pelas falas dos presos (as) D(Mulher) 10 (Homem) 

 

“sou casada mais não no papel, mais ele não deixa de ser meu marido” 

(presa -D); 

 

“sou solteiro, que dizer convivo né” (preso 10); 

 

“sou casado, casado não papel não né, mais tenho filho esposa” (preso- 02) 

 

Situação semelhante foi verificada na pesquisa de Evangelista (op. cit.) em relação aos 

solteiros (49,14%), com um grande diferencial em relação aos casados (46,55%). A 

pesquisadora relatou que 3,45% viviam em situação de concubinato e 0,86% eram viúvos. 

Numa comparação entre os dados de estado civil e idade verifica-se que, como os 

presos iniciam na criminalidade ainda jovem, acabam por não se casar, em muitos casos para 

não assumiram responsabilidade familiar. Roberto da Silva constatou que “[...] para o preso é 

melhor não ter companheira e filhos com que se preocupar” (op. cit., p. 222). A constatação 

de Roberto da Silva não condiz, em parte, com a realidade prisional deste estudo, pois 86,6% 



 

 

dos presos têm filhos, ou seja, a porcentagem de solteiros (50%) é inferior aos que declararam 

ter filhos. 

Em relação às mulheres a pouca idade não interfere na maternidade ao contrario 

estudos realizados nos últimos anos pelo Ministério as Saúde tem chamado atenção para o 

número de adolescentes na faixa etária cada vez mais baixa que estão sendo mães, essa não é 

uma prerrogativa diferenciada das mulheres que estão privadas de sua liberdade apenas 02 

(13,3%) das entrevistadas declararam não ter filhos. 

 

TABELA 10 – Quantitativo de Filhos 

Nᵒ de Filhos Homem % Mulher % 

Não tem filhos 02 13,4 02 13,3 

Apenas 01 filho 04 26,6 05 33,4 

De 02 a 03 filhos 03 20 06 40 

De 04 a 06 filhos 04 26,6 02 13,3 

Mais de 06 filhos 02 13,4 00 00 

Total  15 100 15 100 

FONTE: Autor  

 

Em se tratando dos filhos podemos verificar que pela relação à faixa etária dos 

pesquisados a maioria dos filhos são dependentes, em seu estudo, Moki (2005), mostrou que 

82% das mulheres presidiárias, no estado de São Paulo, tem filhos, sendo 58,5% mãe de 

apenas um filho e o restante de mais de um filho. Através da analise de gênero, pode-se 

afirmar que o diferencial entre homem e mulher é o ideal feminino da “maternidade”, 

responsável pela manutenção e reprodução da vida. De fato essa concepção de maternidade e 

de família que atribui à mulher o titulo de rainha do lar contribuiu para que sua educação 

fosse direcionada para amabilidade tanto, com os filhos quanto para com o marido. Nos 

últimos anos, a mulher buscou um novo olhar sobre seu papel social incorporando novos 

papeis a sua identidade feminina. Ao entrar no mundo da criminalidade a mulher é punida 

duplamente pela sociedade e pela família, além disse em alguns casos perde-se a autoridade 

de mãe em responder pela educação dos filhos em decorrência da sua condição de 

encarceramento. “Antes de entrar aqui eu era que cuidava de meus fios, depois que cheguei quem 

cuida é minha mãe não reclamo do que ela faz já que ela que toma conta” ´Presa - E 

Nesse período de reclusão o cuidado dos filhos é delegado a um ente mais próximo 

geralmente as avós maternas, em alguns casos com o pai, quando este não se encontra 

encarcerado conforme mostra a fala da Presa-A: “O mais velho tem 18 anos ta com minha mãe os 

dois mais novos ta com o pai”.  



 

 

Em entrevista concedida ao site UOL em 29.06.2011 a socióloga Julita Lembruger, 

que chefiou o sistema carcerário do Rio de Janeiro-- apontou ainda que a prisão feminina 

causa impacto nos filhos. “Quando o homem é preso, os filhos ficam com suas mulheres. Mas 

quando a mulher é presa, geralmente o companheiro não fica com os filhos, que acabam 

sendo penalizados e passam a ter na mãe um referencial negativo. Essa é uma situação que 

tem tudo para reproduzir a criminalidade”, afirma. 

Os resultados apontam para a nova conformação familiar, onde o casamento e o fato 

de morar junto se constituem como prerrogativa para se ter filhos, pois os dados da pesquisa 

apontam que muitos presos têm filhos mesmo sem estarem casado ou convivendo com uma 

união estável.  

A terceira categoria a ser trabalhada faz referencia ao apoio familiar recebido 

extramuros. Conforme analise dos resultados 90% dos presos (as) declararam receber o apoio 

da família. 32% declararam receber apoio materno. Se levarmos em conta que a 20% dos 

entrevistados são solteiros. Nesse sentido apesar da grande maioria (85%) ter declarado ainda 

ter mãe viva, o apoio das esposas ou companheira é maior do que os das mais 58%, enquanto 

10%declararam falta de apoio familiar ou mesmo apoio de outros membros.  

Tratando a cerca do apoio recebido pelos (as) presos (as) por pessoas, o de maior 

destaque é o afetivo ressaltado pelo dias de visitae participação dos eventos em datas 

especiais, além do afetivo o financeiro aprece em segunda colocação. Bem lembrado por 

Roberto da Silva que “esta hierarquização do „rol de visitas‟ indica que a primeira 

necessidade do sujeito preso é o apoio afetivo e emocional, depois a necessidade material” 

(op. cit., p. 223). 

A falta de apoio afetivo e emocional sentido pelos (as) presos (as) verifica-se em 

especialmente por sua condição de detento, já que seus movimentos são restritos, conforme 

cita Sykes “[...] é muito menos séria do que o fato de que nos meios de detenção o recluso é 

desligado da família, de parentes e de amigos, não em auto isolação do eremita ou 

misantropo,mas na reclusão involuntária do fora da lei” (op. cit., p. 38). 

Para o (a) recluso (a) a família tem uma grande importância e em todos os momentos, 

antes, durante e depois da prisão. Segundo Araújo 2005, antes, na tentativa de prevenir que 

ninguém da família encontre encantos na criminalidade, com o pensamento de “ganhar a vida 

fácil”; durante, com apoio constante para os presos não serem adotados dentro da própria 

prisão, e esqueçam os valores essenciais para seu resgate da criminalidade; e depois porque o 

“círculo sócio-familiar é a unidade básica e primária para a sobrevivência do indivíduo e tem 

crucial importância para o egresso penitenciário” (SILVA, Roberto, op. cit., p. 238), uma vez 



 

 

que as oportunidades de trabalho e de convivência social se restringem em relação ao período 

anterior à prisionalização. 

Diante do exposto pensar no processo de ressocialização faz-se necessário pensar 

também na recuperação da família, pois no entendimento de Camargo,“[...] tanto nos 

depoimentos dos reeducandos(as)apagueanos como nas afirmações dos dirigentes, são 

enfatizados os casos de abandono de lar pelo pai, separação dos cônjuges,alcoolismo, enfim 

os males morais que desagregam a célula familiar” (1984, p. 45). 

Autores como Camargo fazem observação em relação ao fato de os presos, que 

cometeram crimes não pertencerem a uma família estruturada, já que muitos têm família 

estruturada e também cometem crimes. Mas alerta para o fato de que ao envolver a família no 

processo de ressocialização do preso o êxito do tratamento é maior, pois o apoio familiar é 

essencial para resgatar a pessoa da marginalidade. 

A recuperação de um preso pode sofre um grande diferencial se tivermos a 

participação da família nesse processo. Um trabalho direcionado, efetivo cuja meta seja 

aproximar o preso e seus familiares são de suma importância, uma vez que o fortalecimento 

dos vínculos familiares poderá servir de vetor de mudança de vida do (a) preso (a). 

Em se tratando da distribuição por visando romper com o paradigma que apontam essa 

variável como um dos fatores condicionantes da criminalidade. A raça negra é a que mais se 

destaca quando se abre a discussão sobre a classe marginalizada. Quando discutimos sobre a 

classe marginalizada isso porque ao discorre sobre criminalidade, pobreza, miséria, 

marginalização, a raça negra é sempre lembrada, isso não significa precisamente que os 

presos (as) negros (as) sejam delinquentes. 

Ao se fazer essa analise em relação à raça dos presos da unidade prisional em estudo 

não se pretende ampliar qualquer tipo de preconceito ou marginalização, isso porque a e 

miscigenação brasileira dificulta uma maior clareza sobre as raças. Essa categoria foi definida 

para se fazer um estudo comparativo em relação a outras pesquisas e até mesmo como um 

verificador de como eles se auto definem em relação à sua raça. 

Foi constado neste estudo que 33% (10) presos (as) se auto definem brancos; 30%(09) 

são pardos; 23,4%(07) negros; e 13,3%(04) se consideram amarelos. A pesquisa de Ramalho 

(1979) na Casa de Detenção de São Paulo aproximou-se do verificado na unidade prisional 

em estudo, em que se obteve como resultado que a raça predominante entre os presos era a 

branca (59,77%), seguida pela parda (25,96%), pela negra com 13,76% e pela amarela com 

0,50%. 



 

 

A investigação de Roberto da Silva (op. cit.) também apresentou resultados próximos 

a este estudo, pois, ao somar os presos, sujeitos de sua pesquisa, em Bragança Paulista e 

Franco da Rocha, teve uma porcentagem de 60,83% de presos brancos, seguindo-se 20,83% 

de negros e 18,33% de pardos. 

Faz-se necessário destacar que “a contribuição da etnia para a evolução da 

criminalidade é, como se sabe, matéria controvertida” (ADORNO, 1999b, p. 32). O autor 

verificou que a diferença que pode ser observada é a seguinte: 

Réus negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial bem 

como revelam maiores obstáculos de acesso à justiça criminal e de 

usufruírem o direito de ampla defesa assegurado pelas normas 

constitucionais. Em decorrência, tendem a merecer um tratamento penal 

mais rigoroso, representado pela maior probabilidade de serem condenados 

face aos réus brancos em idêntica situação (Ibid., p. 32). 

 

Os negros estão mais propensos a serem punidos, é o que foi constatado na pesquisa 

de Adorno (1996), uma vez que não houve nenhum processo extinto de negros, ao passo que 

de brancos houve um percentual em média de 5%. A condenação dos negros chegou a 70%, a 

os brancos, a 60%. Houve maior absolvição de brancos (40%) do que de negros (37%). Os 

negros incluem-se, maioria, na variável preso em flagrante (60%) em relação aos brancos 

(43%). 

Ao longo da historia os povos de raça negra tem sofrido com as injustiças, e 

perseguições das classes sociais mais abastadas, que forçam a manutenção dos negros nas 

camadas sociais mais baixas da população, ainda impõem um maior rigor nas punições 

quando cometem crimes. Conforme cita Adorno: 

[...] as pessoas precisam estar convencidas de que qualquer cidadão 

que cometa algum delito, sobretudo grave, independente de ser 

branco, negro, rico, pobre, homem, mulher, necessariamente vai ser 

submetido às mesmas regras, vai ser processado do mesmo modo e 

terá no final uma sentença, qualquer que seja ela. E essa garantia não 

existe no Brasil, porque tem todo o problema político, as negociações, 

etc., mas tem também um problema de baixa eficiência das 

instituições de justiça (ADORNO, 1999, p. 5). 

Com os problemas enfrentados pela lentidão da justiça que resulta em uma baixa 

eficiência, a presente injustiça social no país, observa-se que as pessoas das classes sociais 

menos favorecidas sofrem com maior rigor ao receberem alguma punição, ainda que 

comprovado por teóricos como: ADORNO, 1999a; FOUCAULT, 1997; THOMPSON, 1998 



 

 

que não é a etnia, a condição socioeconômica e/ou o gênero que gera a criminalidade. O que 

incide é: 

Em maior quantidade, as vítimas dos delitos oficialmente reconhecidos 

pertencem às classes mais baixas. Tal circunstância tende a funcionar como 

fator apto a quebrar a solidariedade dos membros das classes inferiores, uma 

vez que a elas pertence à maioria absoluta dos criminosos. A difusão 

escandalosa em torno do “flagelo do nosso tempo”, veiculada pelos órgãos 

de comunicação dominados pelos senhores do poder, leva o povo a desviar o 

sentimento de revolta e frustração da exploração a que são submetidos para 

os “bandidos” de sua mesma classe (THOMPSON, 1998, p. 133). 

 

A despeito dos resultados das pesquisas nas instituições penais assinalarem para uma 

população formada, em sua maioria, de pobres, é imprudente afirmar que pobreza é fator de 

crime, pois pobreza não é determinante. A criminalização social despolitiza a luta de classes, 

ao inculcar que todas as pessoas são iguais, que tem os mesmos direitos, que aqueles que se 

volta para a prática de crimes não merecem ajuda. 

Para Roberto da Silva “[...] o perfil social dos presos que fazem parte desta instituição 

não deixa dúvidas, em sua ampla maioria são pobres de baixa renda, com pouco grau de 

escolaridade e sem perspectivas de um futuro melhor” (op. cit., p. 176). O que confirma a 

teoria de Thompson sobre a “cifra negra”. 

As transformações necessárias para mudança desse quadro só será possível com 

estabelecimento de políticas publicas de inclusão social de todos os sujeitos que sejam 

promotoras da emancipação do individuo e não políticas assistencialistas servem de 

paliativo e não trata de fato as mazelas da questão social. Que sejam investidas em políticas 

públicas efetivas que gerem trabalho e renda e garantam acesso igual a todos em todas elas. 

Além que ao se cometer um delito à justiça e punição seja igual para todos indepentemente 

de serem ricos ou pobres. 

 

 Situação Jurídica 

 

É o Código Penal Brasileiro de 1940 e suas atualizações legais que define a condição 

jurídico-processual de uma pessoa. Esse Código define quem é o réu primário, reincidente, 

os tipos de crimes, aplicação de penas, direitos e benefícios para os condenados e progressão 

no regime penitenciário. Foi com base nessa classificação que buscamos mapear o perfil 

jurídico-processual do (a) preso (a) do CADEIÃO e do PREFEM. Nesse aspecto levamos 

em conta os crimes praticados e a classificação dos mesmos em condenados e processados, 

primários ou reincidentes além dos motivos que os levaram ao cometimento desses atos. 



 

 

 

TABELA 11 - Modalidade de Crimes Praticados por Homens 

Modalidade de Contravenção Penal Homens % 

Assalto 04 26,6 

Porte Ilegal de Armas 03 20,0 

Homicídio 02 13,5 

Roubo  02 13,5 

Tentativa de Homicídio 01 6,6 

Receptação  01 6,6 

Trafico  01 6,6 

Estupro 01  6.6 

Total  15 100 

FONTE: Autor  

TABELA 12 - Modalidade de Crimes Praticados por Mulheres 

Modalidade de Contravenção Penal Mulheres % 

Trafico  06 40,0 

Roubo  03 20,0 

Furto  03 20,0 

Tentativa Homicídio 02 13,4 

Latrocínio  01 6,6 

Total  15 100 

FONTE: Autor 

 

A ciência jurídica dispõe de crime tudo aquilo que vá de encontro às leis por ação, 

omissão, negligência, imprudência ou imperícia. Nossos dados mostram que as mulheres 

estão mais envolvidas nos casos de tráfico de drogas e entorpecentes, furto, roubo e tentativa 

de homicídio; fatos que constituem crime por estarem especificados em legislação própria, 

por infringir ou causar dano a outrem. No caso especifico dos homens os crimes contra a vida 

e o patrimônio tem maior destaque.  

Comungando das teorias de Dourado (1969), o homem estar em constante busca de 

seu bem estar. Assim o autor parte do entendimento de que nenhum ser humano em sã 

consciência age no sentido de se prejudicar ou de se molestar voluntariamente, a não ser em 

casos patológicos, nenhuma ação humana esta em desagrado com seus desejos e anseios. 

Quando um homem é levado a cometer um delito, ele age na certeza de que o que fez não esta 

errado, naquele momento e situação ele estar convencido de que faz o que deve o que é mais 

certo para que almeje a felicidade. Se não pensasse assim a maioria dos atos infracionais não 

se teriam realizados. Diante disso podemos refletir a pratica do delito como uma forma de 

resolver as dificuldades financeiras, como foi relatado por nossas entrevistadas: “quando eu 



 

 

roubei estava em uma situação difícil, sozinha pra dar de tudo em casa na hora nem pensei” (Presa- 

H). Ao se deparar com a falta de dinheiro para prover o sustento dos filhos e de si mesma, 

acaba por levarem ao cometimento de uma infração da lei, vendo nessa alternativa a 

possibilidade de resolver sua angustia, desconforto. Naquele momento aquela era a única ação 

que lhe parecia certo o que seria melhor para ela e seus filhos. Quem comete qualquer espécie 

de infração penal não é um ser à parte; é um ser que age e pensa como os demais e cujo 

comportamento, por diversas razões, ultrapassou um limite que a sociedade admite como 

tolerável. 

Um fato que devemos levar em conta é quando a mulher se encontra no papel de co-

autoria ou associação com outra pessoa, para muitas esse fato é de difícil aceitação em 

entender seus atos enquanto crime. De acordo com o Código Penal“ Age como co autor em 

crime consumado e tentado e ligado pelos mesmos interesses ao co-réu presente ao local do 

evento e presta-lhe apoio moral e encoraja-o a tais condutas delituosas, todo aquele que de 

algum modo concorreu ou cooperou para o resultado de um fato criminoso passa a ser causa 

em relação a este e por via de consequência legal co autor.  

Levando em conta os delitos cujo autor é mulheres, o que tem se percebido é a forte 

presença da figura masculina, que as incitam ao mundo do crime. Podemos citar como 

exemplo concreto o trafico de drogas. Das 15.263 prisões de mulheres ocorridas nos últimos 

cinco anos, em 9.989 (65,4%) casos a acusação é de tráfico de drogas. Os dados foram 

divulgados pela socióloga Julita Lembruger durante o Encontro Nacional do Encarceramento 

Feminino, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 29.06.201, em Brasília. 

A entrada da mulher no trafico de drogas é marcado fortemente pela presença 

masculina, considerado como vetor impulsionador da inserção da mulher nesse contexto de 

crime de acordo com Assis e Constantino (2001), na maioria as mulheres sofre a influencia de 

parentes, amigos e namorados supervalorizando essas relações sem se preocuparem 

individualmente com as consequências que sofrerão, deixando-se levar por impulsos 

emotivos. Presa-D: “É, é, é, é assim foi um envolvimento com meu ex-marido, no qual ele cometeu 

um homicídio e foi julgado como latrocínio e eu estou como co autora”  

A influencia dos maridos e parentes a que se afeiçoam é também 

mencionada como porta de acesso ao trafico de drogas. A relação afetiva 

estabelecida com o parceiro se torna prioridade em detrimento de todas as 

outras relações familiares e de amizade, outrora existentes. (ASSIS & 

CONSTRANTINO, 2001, p. 42-43) 

 

O mundo da criminalidade feminina pode muito bem ser pintado pelo crime de trafico 

de entorpecentes. Isso porque este é um crime cometido por mais da metade da população 



 

 

carcerária feminina – que podemos aludir em uma primeira leitura é que as mulheres teriam 

um controle nesse crime, visto que o numero de mulheres presas por trafico de drogas é 

superior ao número de homens presos por esse mesmo delito.  

 

Presa-D: “Sempre trabalhei NE, passei algumas dificuldades, ai no ano de 2009 eu conheci 

um rapaz de fora que ele é do Amazonas, ele veio pra cá traficar, só que eu não sabia ai eu cheguei a 

ficar com ele, alguns amigos que estavam em uma festa nos apresentaram , comecei a ficar com ele, 

namorei e depois de 03 meses quando agente tava bem apegado ele foi e falou comigo, ficamos noivos 

já estava querendo casar ai foi que ele contou pra mim. Assim já era um pouco tarde pra eu refazer 

tudo aquilo de novo, ai quando eu tomei a decisão de terminar conversei com ele, dei um tempo ele 

continuou na minha casa, um tempo mais ai agente ia se afastar, mais só que infelizmente eu não tive 

esse tempo de poder me separar dele ai foi quando ele foi preso eu vim junto e acabei sendo 

sentenciada como cúmplice dele.” 

Segundo Julita Lembruger (2011), as mulheres desempenham papel secundário no 

tráfico como pequenas traficantes, em geral apoiando os companheiros. Lembruger defendeu 

a adoção de penas alternativas nesses casos. “Muitas vezes [as mulheres presas] são flagradas 

levando drogas para os companheiros nos presídios. Elas não representam maiores perigos 

para a sociedade e poderiam ser incluídas em políticas de reinserção social”. 

Nessa modalidade de crime as mulheres costumam exercer em geralmente funções 

como as de “mulas” 
42

 onde hierarquicamente não tem nenhum significado importante. O 

crescimento das mulheres nesse tipo de crime vem crescendo ano a ano, o que só corrobora 

com uma tendência iniciada nos anos de 1980.  Um exemplo disso é que atualmente mais de 

60% das mulheres estão sentenciadas por crime de trafico de entorpecentes no Brasil. Esses 

números são bem representativos se comparados com os da década de 1970, que girava em 

torno de 7,5%segundo dados da Revista Veja de 2000. 

Os dados apresentados revelam que o perfil da mulher presa são oriundas das camadas 

sociais mais baixas, assim como a maioria dos homens presos. Entretanto, diferentemente dos 

homens as mulheres sofrem uma dupla exclusão social, marcada pela diferenciação dos papeis 

sexuais. De acordo com Almeida (2001), essa dupla exclusão desfavorece a mulher presa, que 

se torna acusada não apenas de transgredir a lei, mas também o “modelo feminino” 

previamente estabelecido para ela pela cultura. 
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 Mula é a denominação da pessoa que transporte a droga para a venda 



 

 

 Reincidência 

 

Do universo de entrevistados (as), 26,6% reincidiram desses 03 eram homens e 01 

mulher. Esse perfil é compatível com outros estudos realizados assim como o perfil daqueles 

que cometeram um delito pela primeira vez. Segundo a pesquisa produzida por Adorno 

&Bordini, essa afirmativa se confirma, pois eles verificaram que o perfil social dos 

reincidentes penitenciários não difere do perfil social dos não-reincidentes. Os autores 

concluíram que 

[...] a maior parte dos traços analisados não revelou qualquer significância 

no sentido de explicitar marcantes diferenças entre os grupos observados. Os 

traços analisados-procedência, cor, ocupação, idade, escolaridade, 

periculosidade, instituição penal de procedência, crime – não somente se 

prestaram a infirmar a hipótese formulada como também fizeram cair por 

terra não poucos estigmas que pesam sobre a figura do delinquente e, em 

particular, sobre a figura do reincidente (1989, p. 79). 

 

Reincidência é um problema estrutural da sociedade e, não do reincidente. Quando o 

preso retorna à sociedade ele não consegue trabalhar, vê desrespeitada sua cidadania e, é 

visto, como uma pessoa que a qualquer momento poderá cometer novo crime. Dessa forma, as 

pessoas se afastam, deixando-o a mercê de sua própria sorte. 

Os motivos que levaram os presos (as) entrarem no mundo da criminalidade são 

muitos destaque para vícios 40%; seguido dos pessoais 33,4%; na sequencia as companhia 

com 16,6% e por ultimo a situação econômica com 10%. Com relação às mulheres foi 

observado que a influencia externa estar presente na maioria dos casos. Na maioria dos atos a 

mulher sempre vem acompanhada por um homem que é motivo para cometimento do ato ou é 

utilizada como meio para atrair as vitimas. Daí pode-se inferir que a ação criminosa que se dá 

no espaço público, que vem carregada de violência e exposição é quase predominantemente 

masculina, levando a ilusão de que a mulher delinque menos. Embora sejam uma exceção 

algumas mulheres rompem com isso e são noticiadas com destaque, sendo grifado como um 

fato excepcional, já que, em afirmação genérica, a marca atribuída à mulher a subalternidade 

inclusive no mundo do crime. A autonomia no mundo do crime só ocorre depois de certo 

período, geralmente em parceria com a pessoa que a iniciou na atividade, ou seja, experiência 

adquirida de casamento ou convívio marital, sendo seus companheiros os agentes que se 

encarregam dessa iniciação à criminalidade. Agindo em nome e pelos companheiros a mulher 

ingressa na vida prisional. 

 



 

 

 Perfil Educacional e Profissional Antes do Aprisionamento 

 

Após uma descrição acerca do perfil dos (as) presos (as), fez-se necessária a analise 

dessas pessoas quanto à sua vida educacional e laborativa antes de serem aprisionados (as), ou 

seja, como lhes foram proporcionadas as condições educacionais e laborativas, no período em 

que estavam em “liberdade”. 

 

 Processo de Escolarização 

 

É notório e alarmado constantemente pelos meios de comunicação e por entidades de 

pesquisa as dificuldades sociais e econômicas sofridas pela parcela da população oriundas das 

classes sociais mais baixas no Brasil, o que traz dificuldade de acesso e permanência nas 

unidades escolares. Esse fato abrange todas as modalidades e níveis de ensino. Portanto, 

podemos dizer que a justificativa dada pelos presos (as) pesquisadas não difere, ao contrario, 

estes estão situados entre as camadas menos abastadas da população brasileira.  

 

GRÁFICO 08 Processo Educacional Antes do Aprisionamento

 
FONTE: AUTOR 

 

 

 

Do universo de 30 entrevistados (as), três eram analfabetos (as) (10%). Se analisarmos 

os dados do Censo 2010, segundo o qual 9,7% da população de 15 anos, ou mais, eram 

analfabetos, tornam-se satisfatórios. Avaliando o processo de escolarização do universo 
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estudado podemos perceber que este foi iniciado, mais não lhe foram garantidos a 

continuidade e por diversas razões. Gadotti 2001explica bem essa situação quando diz que: 

“Cabe à escola: amar o conhecimento como espaço de realização humana, de alegria e de 

contentamento cultural; […] ser provocadora de mensagens e não pura receptora; [...]” 

(2001b, p. 105). 

Roberto da Silva (op. cit.) verificou em 1998, nas unidades prisionais de Bragança 

Paulista e Franco da Rocha, numa amostragem com sessenta presos em cada unidade, esta 

situação: 12,5% eram analfabetos; 3,3% pararam na primeira série; 36,7% estudaram da 2ª à 

4ª série; 15,8% pararam na 5ª série; 24,2% estudaram da 6ª à 8ª séries; e apenas 7,5% 

estudaram da 1ª à 3ª série do ensino médio. Num comparativo entre as investigações 

realizadas no estado de São Paulo por Roberto da Silva (op. cit.), Leite (op. cit.) e Ramalho 

(op. cit.), foi possível verificar que os resultados são análogos às taxas de analfabetismo e 

ensino superior. 

Os dados referentes ao ensino superior aproximam-se àqueles verificados por esta 

pesquisa e, também, aos da realidade nacional, pois são poucos os que conseguem transpor as 

barreiras socioeconômicas e chegam ao quase inatingível ensino superior. 

A educação não pode tudo, mas ao considerar os resultados das pesquisas, é possível 

afirmar que ela faz muita falta ao ser humano, pois são poucas as pessoas presas no sistema 

penitenciário que chegaram ao ensino superior. “Se a dita „educação superior‟ se popularizar, 

deixará de ser superior. Por isso se reprime o acesso a ela” (DEMO, 1996, p. 13). 

Os obstáculos enfrentados pelas camadas da população mais baixas enfrentadas na 

educação formal são muitas e rotineiras em qualquer ambiente. Nesse sentido procuramos 

descortinar os motivos que levaram os (as) presos (as) a desistirem Fe frequentar a escola, 

bem como as dificuldades sofridas no processo de aprendizagem. 

No que concerne aos motivos que levaram os (as) presos (as) a deixarem a escola 

constatamos que o de maior destaque foi à condição econômica descritos desse modo: 

necessidade de ajudar a família aparece com 33,4%; falta de interesse pelos estudos com 

23,4%; uso de drogas com, 6,6%; cometimento de atos infracionais na adolescência com 

16,6% e a repetência com 20%.  O Preso -15 relata como sua falta de emprego o levou ao 

abandono escolar, consequentemente ao mundo do crime: “tava desempregado, não tinha nem o 

dinheiro pro ônibus, queria uma roupa, não tinha, queria sapato não tinha, num tinha nem pra sair 

então comecei nessa vida, deixei de estudar e comecei com os bagulho hoje to aqui.” 

A instrução escolar nos presídios poderia até aliviar as tensões existentes, 

que acabam explodindo em rebeliões, pois o preso fica em completa 



 

 

ociosidade, sem qualquer trabalho ou ocupação, só tende a revoltar-se contra 

a sua situação. (NOGUEIRA, 1996, P.30) 

 

 

TABELA 13 - Motivos que Levaram a Interromper os Estudos Desagregados por Sexo 

Motivos Homens % Mulheres % 

Necessidade de ajudar a família  04 26,6 06 40 

Falta de interesse pelos estudos 04 26,6 06 20 

Uso de drogas 02 13,4 00 00 

Cometimento de Atos Infracionais 03 20,0 02 13,4 

Repetência  02 13,4 04 26,6 

Total  15 100 15 100 

FONTE: Autor  

 

Segunda pesquisa realizada por Onofre, a maioria dos sujeitos pesquisados foram 

inseridos na escola em idade descrita pela legislação educacional. De acordo com a pesquisa 

ficou evidenciada que, dos motivos que levaram aqueles sujeitos a interromperem com seus 

estudos, o desinteresse (38%) foi o predominante. E concluiu que: 

O desinteresse pela escola é um traço não exclusivo da população carcerária. 

A desmotivação é decorrente de fatores que caracterizam o mundo 

contemporâneo e que a estrutura escolar brasileira não conseguiu 

acompanhar. Verifica-se uma tendência da escola, através de suas práticas, 

em expulsar as crianças e jovens para além de suas fronteiras, dado seu 

caráter desestimulador e contrastante com o mundo fora dela, lugar de 

contatos, emoções, espaço de socialização e de realização da sobrevivência 

(op. cit., p. 112). 

 

A falta de interesse do alunado que acarreta em desistência ou “evasão” escolar de um 

grande quantitativo de alunos, deve ser creditada, em grande parte á própria escola. Quanto 

mais banal o motivo, maior é culpa da escola que não consegue prender o aluno. Isso pode ser 

muito bem associado ao sistema educacional como um todo que vem apresentado ao longo 

dos anos uma educação inexpressiva, contribuindo sobremaneira para desistência do aluno 

estando ele preso ou em liberdade. 

De acordo com Saviani (2001), os problemas enfrentados pelos alunos e professores 

em sala de aula na maioria das vezes se relacionam com as condições de trabalho que lhes são 

oferecidas, como se devem, ainda, ao próprio modelo que impregna a atividade de ensino, às 

exigências e expectativas a que professores e alunos são submetidos, o que faz que o próprio 

professor cuide mais dos alunos que têm facilidade para aprender e deixa de lado aqueles que 

têm dificuldade para aprender, ou seja, os que mais requerem cuidados. As dificuldades 

apresentadas vinculam-se à política determinante no país, pois a educação não é neutra, como 



 

 

muitos querem que se acredite. A educação, em verdade, está sempre a serviço de algum 

interesse. 

Quando levantamos a questão da escolaridade X emprego, podemos perceber pelos 

relatos das entrevistas o consenso que a baixa escolaridade e a falta de qualificação são 

entraves para a entrada no emprego formal como podemos descrever na fala de alguns dos 

(as) presos (as) 

 

 Perfil Profissional 

 

Para conhecer as condições profissionais dos sujeitos estudas das duas unidades 

prisionais, utilizamos a categoria profissão com o objetivo de desmitificar o que dizem os 

criminologistas tradicionais que apontam essa categoria juntamente com a categoria raça, 

como um dos vetores condicionantes da criminalidade. De acordo com Thompson os estudos 

dos criminologistas não consideram a cifra negra, pois: 

Noventa e cinco por cento dos presos pertencem à classe social mais baixa. 

Desse dado, a criminologia tradicional infere a conclusão de que a maioria 

dos criminosos é pobre e, logo, a pobreza se apresenta como um traço 

característico da criminalidade. Essa inferência “científica” recebe-a com 

entusiasmo a burguesia, uma vez que se casa à perfeição com a ideologia por 

ela esposada [...], o crime é algo mau em si, resultado, pois, da ação de 

pessoas más; daí, nada mais lógico do que concluir que o crime é uma 

manifestação típica das classes mais baixas (op. cit., p. 32). 
  

Nesse sentido não podemos colocar a relação da falta de trabalho como causa e efeito 

para a criminalidade. Sergio Adorno em sua pesquisa sobre adolescentes na criminalidade 

urbana de São Paulo constatou que; “Tudo leva a crer que o aumento da inatividade possa ser 

estímulo à inserção no mundo da delinquência juvenil” (1999b, p. 37).  Nessa pesquisa 

Adorno não faz nenhum tipo de afirmação, mais uma suposição na relação entre o mundo do 

crime com o mundo do trabalho e afirma que: 

[...] as diferenças de classe impõem áreas de restrição, de fechamento e de 

exclusão, limitando a participação de cidadãos na distribuição dos recursos 

materiais, dos bens e serviços, e em especial contendo-lhes as oportunidades 

e possibilidades de ascensão social (Ibid., p. 37). 

 

Nosso estudo revela que o autor já havia colocado a participação limitada em relação à 

distribuição de renda dessas pessoas. O perfil analisado nessa investigação descreve 

profissões que exigem um mínimo de conhecimento técnico e educacional, consequentemente 

resultantes de baixos salários e que são agravadas nos casos das mulheres e negros. 



 

 

 

TABELA 14 - Perfil Profissional dos Homens Antes do Aprisionamento 

Profissão Quantitativo 

Moto taxista  02 

Pastor Evangélico  01 

Lixador/Soldador 02 

Servente de Pedreiro 02 

Funcionário Público Municipal 01 

Pedreiro  03 

Ajudante de Mecânico  02 

Vendedor de Blocos e Mandioca 01 

Auxiliar de Produção 01 

Total  15 

FONTE: Autor 

 

TABELA 15 - Perfil Profissional das Mulheres Antes do Aprisionamento 

Profissão Quantitativo 

Lavradora  01 

Autônoma 04 

Empregada Domestica  06 

Diarista  01 

Manicura  01 

Dona de Casa 02 

Total  15 

FONTE: Autor 

 

Parto da compreensão de que a classe social que predomina e permanece nas prisões é 

sem duvida a classe baixa, em decorrência das suas condições socioeconômicas e da falta de 

esclarecimento em relação à legislação. Segundo Foucault:  

[...] Seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei é feita para todo 

mundo em nome de todo mundo; que é mais prudente reconhecer que ela é 

feita por alguns e se aplica a outros; que em princípio ela obriga a todos os 

cidadãos, mas se dirige principalmente às classes mais numerosas e menos 

esclarecidas (1999, p. 229). 

 

Pesquisas realizadas cujos teóricos são de tendências progressistas a exemplo de 

ADORNO 2001 e THOMPSON 1998, asseveram que a pobreza não é condicionante para a 

entrada no mundo do crime, mas se observarmos, toda pesquisa que tem como objeto estudar 

as unidades prisionais, chegará a conclusão deque são os oriundos dessa classe que 

permanecem presos num mecanismo perverso de controle social, dos órgãos do Estado e do 

capital.  Segundo Thompson  



 

 

[...] a grande maioria dos réus pobres é julgada sem defesa ou, o que dá no 

mesmo, com um mero simulacro de defesa. Por tudo isso, as prisões estão 

ocupadas, de 95% a 99%, por gentes das camadas marginalizadas da 

sociedade. E a criminologia tradicional recebe decidido amparo oficial, 

porque logra sustentar cientificamente a irrepreensibilidade do fato (1998, p. 

94, grifo do autor). 
 

Mesmo com os avanços significativos na sociedade civil, Paulo Sérgio Pinheiro afirma 

que “os pobres continuam a ser as vítimas preferenciais da violência, da criminalidade e das 

violações de direitos humanos” (1998, p. 181).  Desse modo, essas pessoas são vitimas isso 

porque não conseguem se inserir junto aos grupos que tem o poder decisório na sociedade, ou 

seja, a classe social mais alta. As pessoas que estão nas classes sociais menos favorecidas em 

sua maioria são excluídas, em relação aos seus direitos sociais e incluídas nos momentos dos 

deveres, principalmente, os concernentes ao controle social. Nesse aspecto são alvos do 

esquecimento da sociedade e do Poder Público em relação aos seus direitos como cidadãos. 

As mazelas que afetam as pessoas que estão no sistema carcerário não desperta o 

interesse e a atenção sociedade ao não ser em momentos de crise. Um dos fatores possíveis 

para essa falta de interesse parece decorrer do fato de que os presos são pessoas repudiadas 

pela sociedade, e não reconhecida como iguais. Entretanto não seria adequado afirmar que 

isso ocorre por este público ser composto em sua grande maioria por pobres, desempregados 

ou mesmo subempregada. 

 

 Representações Sociais da Educação e do Trabalho para os Atores Sociais do 

Sistema Prisional Sergipano 

 

Teoricamente a educação e as atividades laborativas no sistema prisional são ações 

proporcionadas pelo Estado, que tem por objetivo promover a reintegração ou ressocialização 

dos sujeitos privados de sua liberdade. Essas atividades de ressocialização educação escolar e 

trabalho são as que possibilitam os indivíduos presos (as) a remissão da pena, ou seja, a 

diminuição do tempo de detenção. Destarte procuramos compreender nessa investigação o 

que essas atividades representam para a categoria de presos (as), bem como coordenação, 

professores e equipe técnica dessas ações.  

 

 O Papel da Educação na visão dos (as) Presos (as) 

 



 

 

Quando aludimos sobre á educação de adulto privados de liberdade, é mister entender 

que por estarem presos, homens e mulheres, passam por um processo que envolve a 

sobrevivências e a adaptação ao meio em que estão inseridos. Destarte, não, a construção de 

novos paradigmas de sobrevivência e por assim dizer também de educação não pode ser 

negada a partir das relações estabelecidas e que passam a fazer parte do cotidiano diário de 

cada ser individuo, nas suas relações com os outros e com o mundo. 

Assim sendo, mesmo atrás das grades os presos são desafiados a participarem de 

outros processos educativos, desenvolvidos no interior das prisões. Assim, espaços da prisão 

são transformados em sala de aula, onde os presos são convidados a assumirem o papel de 

educando e se prepararem para o retorno à sociedade. Dessa maneira quando questionados se 

o interesse em participar das atividades escolares se deu de forma espontânea, todos os 

20 (vinte) entrevistados (as) responderam que sim, que foi uma decisão própria. “desde quando 

cheguei logo no inicio eu já procurei o pessoal do núcleo já falei que queria estudar, voltar a estudar 

terminar meus estudos, e trabalhar e com menos de um mês, menos de dois meses já estava estudando 

participando das atividades até hoje” Presa- E 

Ainda sobre o interesse pelos estudos podemos dizer que este pode estar associado a 

três finalidades: a primeira seria pelo fato de o preso acreditar que a educação formal poderá 

contribuir para o processo de ressocialização, preparando o individuo para vida fora das 

grades; a segunda se daria como uma maneira de sair da cela e estar em contato com outras 

pessoas, esquecer ainda que por alguns instantes que esta privado de sua liberdade e a terceira 

pela remissão da pena. Nesse sentido questionamos o porquê do interesse em participar 

das atividades educacionais. Obtivemos como resultados:  

 

“recuperar o tempo que eu pedir no passando, e agora estudar pra mim 

arrumar um serviço melhor”Preso-02; 

 

“É pra melhorar a minha leitura, ate mesmo se eu puder participar do 

supletivo, uma coisa que me leve mais pra frente sabe? pra eu puder voltar a 

falar coisas, que eu falava bem quando estudava, aprendi, que hoje ainda 

tenho comigo, que jamais esquecerei que eu aprendi na escola antigamente 

quando estudava, e agora eu quero melhorar mais meu tom de voz, minha 

sabedoria também, pessoal que estuda tem que ser sábio, estudando pra ser 

alguém na vida é o que eu quero ser. Ser alguém na vida que eu não 

consegui ser, parei por alguns motivos, algumas dificuldades que passei até 

pegar no que é dos outros, sei que é errado mais eu tive que chegar a esse 



 

 

ponto pelas minhas necessidades, cheguei ao ponto de abandar meus 

estudos.” Preso-03.  

 

O relato das entrevistas tanto dos presos do sexo masculino quanto do sexo feminino 

nos mostra o que a educação representa na vida dessas pessoas, que as relacionam como um 

mecanismo que irá possibilitar-lhes melhoria de vida após a saída da prisão.  Ao realizar um 

estudo sobre população carcerária Oliveira diz que: 

É a falta de formação escolar e de aprendizagem profissional ou de formação 

insuficiente que leva o individuo a delinquir, e ainda com mais facilidade a 

reincidir no crime. O preso deve adquirir por meio da educação e da 

profissionalização, aquelas aptidões que impendem uma reincidência e que 

facilitem sua integração à sociedade. Mas além de suas aptidões escolares e 

profissionais, fazem parte disso também em largo destaque as aptidões 

sociais e morais. (OLIVEIRA, 1996, P. 203) 

 

Cabe salientar que todos (as) presos (as) que participam das atividades escolares, 

passaram a frequentar por escolhas próprias, bem como aqueles que quiseram participar desse 

estudo, desse modo não foram coagidos de qualquer forma a darem as respostas que será 

exposto, além disso, explicamos que nada do que foi respondido facilitaria ou traria 

complicações na sua vida carcerária atual e nem futuramente. 

Dentre as respostas dada para o questionamento acerca da importância da educação 

dentro do presídio, algumas merecem destaque por se apresentarem de maneira mais 

significativa da representação do pensamento do (a) interno (a) preso, sua rotina diária e suas 

expectativas em relação à escolarização. 

Nesse sentido, as falas apresentadas por aqueles (as) que participam dessa atividades, 

nos trouxeram algumas respostas que trazem a luz a forma de pensar dos mesmos: 

A- Acreditam que a educação pode-lhes proporcionar um futuro melhor após saírem da vida 

do cárcere, como podemos observar nas respostas do Preso -06; Presa--D e B; 

 

Presa--B: “Olha significa muito a escola, porque eu to tendo a oportunidade, 

não vou dizer que eu não tive oportunidade lá fora, até que eu tive, mais o 

interesse era menos, eu assim..., agente acaba deixando sempre algumas 

prioridades de lado”.  

 

Presa--D: “É assim sobre a escola, pra mim foi importante hoje posso dizer 

que já tenho ensino médio, pra quando eu sair daqui, porque já é difícil, 

porque eu sempre vou ter NE, porque eu sou ex-presidiaria, então eu tendo 



 

 

uma escolaridade maior vai ser mais fácil, participei também do ENEM, no 

ano passado, fiz as provas e fui bem”. 

 

Preso-06: “Dar educação pro meus filhos agora NE, arrumar um serviço 

melhor pra mim puder criar eles NE e passar pra elas que esse mundo do 

crime que agente passa pra eles ao contrario, é tudo caminho do erro que só 

leva pra prisão ou pro caixão”. 

 

B- O momento de sair das celas e preencher o tempo ocioso no cárcere, a escola traz 

em seu bojo o papel de fornecer o aprendizado, além de romper com o cotidiano 

prisional e suas manifestações, ainda que por questão de horas, conforme descreve a 

Presa--L: “só de você sair da cela já é bom demais, assim agente distrai a mente e não 

pensa besteira, além de aprender.” 

 

Quando levantado questionamento de que caso não estivessem privados de sua 

liberdade teriam prosseguido com estudos, antes do cárcere, nessa perspectiva houve 

consenso na maioria dos (as) entrevistados (as) como bem coloca o Preso-14“Eu queria ter 

feito Direito, mais fiz tudo errado, aqui é um mundo lá fora é outro” 

No que concerne a perspectiva de reinserção social após o processo educacional 

ofertados nos presídios, os relatos dados nas entrevistas demonstraram que 10 dos (as) presos 

(as) entrevistados (as) vê em na educação uma melhoria na qualidade de vida; destes 10 

entrevistados (as) incluem a possibilidade de arranjar um trabalho melhor; 06 afirmaram que 

essas atividades serviu para refletir sobre a vida no mundo do crime; 04 alegam que apesar de 

estarem estudando terão ainda muitas dificuldades quando saírem pois sentem o preconceito 

da sociedade. 

A compreensão das relações que os presos e presas tem com escola, e do que eles 

esperam dela, perpassam pela historia de vida prisional, como descreve Silva (2001, p.36) 

A escola dentro do sistema penitenciário possibilita uma forma diferente de 

trabalhar com o detento, esse setor pode ser uma alternativa para o aluno que 

procura deixar ou evitar ser inserido no que podemos chamar de 

“criminalidade”. Uma educação eficiente almejados pode não ser algo 

definitivo, mas é um passo a frente em um caminho que terá para um novo 

começo. 

 

As pessoas privadas de sua liberdade, inseridas no sistema prisional brasileiro tem 

garantido por Lei o direito a educação. As praticas educativas devem almejar a formação dos 



 

 

sujeitos, a ampliação de sua leitura de mundo, o despertar da criatividade, a participação na 

construção do conhecimento e a superação de sua condição atual. 

 

 O Papel do Trabalho na visão dos (as) Presos (as) 

 

Pegando o conceito de Mirabete (1997, p. 82), entende-se hoje por trabalho 

penitenciário a atividade dos presos e internados, no estabelecimento penal ou fora dele, com 

remuneração equitativa e equiparado ao das pessoas livres no concernente à segurança, 

higiene e direitos previdenciários e sociais.  

O trabalho sempre esteve inserido na vida da sociedade. O trabalho seja ele manual ou, 

intelectual, garante ao indivíduo dignidade dentro de seu meio familiar e social. Como não 

poderia deixar de ser, o trabalho do preso encontra-se inserido dentro desta ótica que vincula 

o trabalho à existência digna do ser humano. Assim, o artigo 39 do Código Penal garante que: 

o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da 

Previdência Social.Destarte Celso Delmanto diz que: 

“O trabalho é direito e dever dos presos. Será sempre remunerado (em valor 

não inferior a três quartos do salário mínimo), mas devendo a remuneração 

atender à reparação do dano do crime, assistência à família etc. (LEP, art. 

29). Garantem-lhe, ainda, este art. 9 do CP, os benefícios da Previdência 

Social. Assim, embora o trabalho do preso não fique sujeito ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (LEP, art. 28, § 2º), ele tem direito aos 

benefícios previdenciários.” (2005, p.75) 

 

Para analise da representação do trabalho para os sujeitos envolvidos no estudo, 

começamos o nosso questionamento sobre como se deu o interesse em participar das 

atividades laborativas dentro da unidade prisional? Esse questionamento apresentou-nos 

logo de inicio o trabalho como tônico para o fim da ociosidade, que acarreta em conflitos 

dentro da unidade prisional como bem expressam os depoimentos abaixo: 

 

Preso-12: “O interesse em trabalhar é pra não ficar ocioso” 

 

Preso-14: “Ocupar a mente, por que você com mente ocupada deixa pensar 

em certas coisas né”. 

 

Preso-08: “Sem trabalho as horas não passa, o dia é longo ai começo a 

pensar em besteira e mente vazia já sabe oficina do diabo”. 

 



 

 

A ociosidade é reinante dentro das unidades prisionais brasileiras. A falta de trabalho 

resulta em um mal, pois o ócio resulta no tédio que consequentemente aumenta as tensões que 

podem acarretar em atos delituosos. Nesse sentido Juçara Fernandes Leal (1979, p. 224), a 

falta de trabalho numa penitenciária estimula a pederastia, dá oportunidades para que os 

presos criem novas formas de delinquir e maquinem vingança. 

 

Presa--M: “Assim que eu fui presa ainda era no prédio antigo lá no bairro 

América lá não tinha, tanta oportunidade como esse aqui trouxe. Então La as 

atividades que tinha já tinham sido preenchidas, então assim no caso 

trabalho, os empregos que a casa fornece ampliou. Então eu participei de 

alguns cursos que apareciam eu participei”. 

 

Como foi apresentado anteriormente apenas 11% (397) presos (as) estão participando 

das atividades laborativas em Sergipe, e esses dados variam muito de um estado para o outro. 

O ócio trata-se da “mãe de todos os vícios”, produz feitos deletérios, num conteúdo antiético 

que pode lançar por terra as esperanças do reajustamento social do condenado. Deve-se 

ocupar o tempo livre do preso, impedindo o ócio através da recreação. 

Além de questionarmos o interesse perguntamos a importância do trabalho para 

vida do (a) preso (a) em seu cotidiano carcerário. Para o universo estudado o trabalho 

representa além do ócio; a remissão da pena, melhoria no convívio, uma atividade terapêutica, 

pois trabalha a mente e autoestima e uma fonte de renda para o preso como se pode ser 

verificada pelas respostas dadas. 

 

Presa--F: “É bom porque além de eu tá trabalhando de eu não ficar naquela 

ociosidade de tá lá dentro o tempo todo trancada eu to tendo contato com 

outras meninas é bom pra convivência e também na questão financeira por 

que o que agente recebe eu posso ajudar minha mãe e meus filhos”. 

 

Presa--G: “O Trabalho trouxe muita, muita mudança, nessa parte que a 

gente vem pra cá você está arrancado 90% da sua vida, que é a sua liberdade 

os outros 10% né esta tudo preso. Trabalho, estudo, família ficaram lá fora, 

então perdi tudo isso né, e com o trabalho eu saio um pouco da depressão, da 

solidão apesar de ter tanta gente lá dentro os problemas são os mesmos, 

então agente, não da pra compartilhar só tristeza, só tristeza, agente só 

compartilha isso, uma contando a desgraça das outras. Assim não todas mais 



 

 

a maioria que chegam ai já vêem todas como inimigas, é presa não se aliam 

sempre entram em conflito e aqui fora já é diferente você pessoas que vem 

de fora, conversam sobre as novidades que esta acontecendo, apesar de 

aguçar a curiosidade da gente mais como posso dizer, na esperança que 

depois que sair participando daquilo também”. 

 

Preso-05: “É muito importante né, para remissão, ocupação da mente, 

convívio também, por que a gente vive ocupado”. 

 

Desse modo para o preso, a possibilidade do trabalho no cárcere, além de lhe garantir 

uma importante ocupação frente ao peso temporal da pena (GOFFMAN, 1998),também lhe 

insere dentro de relações marcadas por dicotomias, pois adquire a condição de lograr “ser bem 

considerado na massa”, assim como causar boa impressão nos operadores do sistema punitivo 

(RAMALHO, 2002). Da mesma forma, através do trabalho, os presos podem auferir um 

capital temporal em relação ao atributo e caráter mercantil do tempo prisional e atingir a 

remição, portanto,insurgindo-o como estratagema de um complexo jogo carcerário de 

capitalização do tempo (CHIES, 2008). 

Destarte o trabalho tem assume o papel de grande relevância para a vida das presas, 

pois das 15 entrevistadas a remuneração recebida pelo trabalho serve para o sustento da 

família. Isso porque a maioria das entrevistadas além de serem oriundas das classes mais 

vulneráveis da população, os esposos ou companheiro das mesmas em sua maioria 

encontram-se na mesma situação. Os relatos abaixo apontam para essa situação. 

 

Presa--P: “Tudo que recebo mando pra minha mãe, pra ela e pro meus 

filhos, ela é quem cuida e também compra coisas pra mim, já que aqui 

agente não recebe tudo”. 

 

Presa-N: “O meu dinheiro é pros meus filhos, o pai esta preso também então 

esse ajuda, aqui eu vou levando”. 

 

Outrossim, o trabalho para os(as) presos(as) que trabalham possuem uma gama de 

valores que são compatíveis com os valores extramuros. Assim como na sociedade o trabalho 

é tido como garantia de status positivo que confere ao preso e a presa que trabalha a 

possibilidade de um salto para a cidadania. Mesmo aquele não partilhe desses valores 

submete-se ao trabalho. Não apenas por que ele é obrigatório. Mas também por que dentro do 



 

 

espaço prisional rege a lógica de que é o trabalho prisional o grande responsável pelo resgate 

do individuo delituoso ao convívio social. 

O trabalho dentro da prisão também adjudica para o (a) presos (a) um significado 

ilusório daquilo que gostaria de encontrar na vida foram do ambiente prisional, ou seja, uma 

oportunidade de trabalho. Todos os presos afirmaram que o trabalho no presídio ajuda na 

intenção de quando sair procurar um trabalho, pois traz a tona a experiência de trabalho que 

tiveram antes de estarem nessa condição ou para aqueles que nunca trabalharam buscar o 

interesse em trabalhar. Desse modo o trabalho carcerário assume o papel de incentivador da 

busca pelo emprego no momento de liberdade, não importando se esse trabalho seja 

profissionalizante ou não.  

Quando questionamos sobre o convívio com os (as) presos (as) nas atividades 

podemos perceber através do relato uma certa tensão existente, pois em algumas situações 

rixas trazidas antes da entrada no cárcere mostram-se presente. As perspectivas que tem para a 

vida fora dos muros das prisões, como coloca o Preso-1: “Assim sempre tem aquelas exceções 

por que sempre em todo lugar, não só aqui no presídio, mais em qualquer lugar tem aquela pessoa não 

vou dizer atrito mais não tem tanta afinidade, mais o convívio aqui entre todos agente sempre procura 

o melhor.” 

 

 Expectativa do preso para sua volta à sociedade extra muro prisional 

 

O individuo privado de sua liberdade, diante dos obstáculos que enfrenta no espaço 

prisional, utiliza-se de seu imaginário social, de suas representações para refletir e comparar 

fatos de sua vida antes, durante e depois da prisão. 

As representações dos presos estão diretamente associadas à busca por melhorar sua 

condição de vida em um primeiro momento, em arrumar um trabalho e promover o sustento 

de sua família. Esses são valores que representam o desejo de ressocialização. Nesse aspecto 

José Ricardo Ramalho, diz que são “valores próprios de quem se “recupera”, valores do 

“mundo” do trabalho” (op. cit., p. 110). 

Poucos são aqueles que se sentem revoltado com o sistema prisional, ou por seus 

responsáveis por sua prisão, na realidade aumenta-se nesse período o interesse em participar 

das atividades como forma de manter o corpo e mente ocupada. Em nossa investigação 

podemos apresentar um índice de relevância em se tratando da relação que o (a) preso (a) que 

tem anseio de trabalhar (33%) assim que saírem na prisão. O contrario ocorre em se tratando 



 

 

de retorno aos estudos apenas (13,4) tem essa pretensão; outro fato que chama atenção estar 

relacionado a melhoria de vida de sua família com (30%); na perspectiva de vincular estudo 

com o trabalho (23,4%) apresentam esse desejo. Alguns depoimentos deixam claras essas 

perspectivas: 

Presa-C: “Eu penso tudo diferente, eu acho que aqui tem sido uma escola 

que, melhor do que eu já vivi La fora, pois esses 04 anos que eu estou aqui 

aprendi muita coisa, então eu penso quando sair daqui é esta mais com 

minha família, crescer profissionalmente porque hoje eu me considero uma 

artesã, gosto muito dessa área de artesanato e, assim eu faço planos de 

montar uma loja, uma mine fabrica, e os meus planos é só progredir” 

 

Esses indivíduos são exemplos de que mesmo convivendo mundo desumano, sonham, 

imaginam, desejam outra condição de vida, diferentes da que já tiveram. De acordo com 

estudo realizado por Nilda Teves acerca dos adolescentes em situação de abando a mesma 

verificou que “suas representações não são reproduções da experiência do, mas projeções do 

desejado” (1999, p.32). Nesse estudo também pude constatar idêntica situação, pois, em 

certos momentos, os presos esquecem como serões recebidos pela comunidade extramuros 

quando saírem da prisão. 

Na pesquisa realizada na Penitenciária de Araraquara por Elenice Maria C. Onofre, em 

relação às expectativas dos presos quando estiverem em liberdade, 47,3% dos sujeitos da 

pesquisa destacaram o trabalho como maior meta, em detrimento de 7,3% que colocaram o 

estudo como prioridade. 

 

Os aprisionados revelam o trabalho como maior expectativa para quando 

estiverem em liberdade, mas embora ele seja proposto como a mais 

importante técnica visando a reintegração social dos sentenciados, não há 

implementação de uma política profissionalizante ou mesmo ocupacional 

para a população carcerária (op. cit., p. 117). 
 

Nas duas pesquisas, a educação formal tem se constituído como secundária nas 

pretensões dos presos, o que leva a concluir que a educação escolar não é considerada 

relevante em relação a uma possível associação de melhoria de condições de vida e/ou para 

dar continuidade aos estudos que realizaram na unidade prisional. 

Analisando a função do trabalho prisional, Hassen (1999) afirma que, teoricamente, 

além de ser muito importante como fator ressocializador para o indivíduo que cumpre pena 

privativa de liberdade, coincide com a melhora da relação com a sua família. Ao ingressar em 

um programa de trabalho prisional, o preso passa a poder colaborar com o sustento da família, 



 

 

ao contrário de depender dela. Por menor que seja a remuneração pelo trabalho, há, para a 

autora, a possibilidade de dispor dela para a família, uma vez que a sobrevivência material 

mínima é garantida ao preso pelo sistema. 

A educação escolar tem encarado dificuldade para mudar posturas arraigadas pelo 

cotidiano prisional, especialmente porque o objetivo principal da pena de privação da 

liberdade nesses locais não é ressocialização. Quando o trabalho no interior das unidades 

prisionais é voltado apenas para a disciplina, a segurança e a vigilância do preso, não se torna 

fácil obter êxitos em atividades que possam colaborar para sua reinserção social. 

Desse modo, no próximo item busca-se aprofundar a investigação e conhecer como se 

realiza o processo educacional e do trabalho no cotidiano das unidades prisionais, masculina e 

feminina. Educação e trabalho são aspectos centrais na transformação e na construção ou 

reconstrução da subjetividade do indivíduo encarcerado. No entanto, há que se refletir sobre 

as possibilidades para se desenvolverem processos educativos e de labor, com algum princípio 

educativo, em ambientes tão hostis como os das prisões. 

Educação e trabalho são categorias primordiais para formar o que Manacorda (2007) 

chama de homem omnilateral, o ser formado a partir “de um desenvolvimento total, completo, 

multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas das necessidades e 

da capacidade de sua satisfação” (p. 87). A formação do homem omnilateral integra os 

saberes específicos e o conhecimento ampliado do mundo buscando romper com a alienação 

frente à natureza, as concepções políticas e assim com a alienação de um homem sobre outro. 

É a partir dessa concepção que devemos formatar a educação voltada para todos os sistemas 

educativo e também na educação voltada aos sujeitos privados de liberdade, outrora 

desfiliadosda rede de sociabilidade produtiva fora da prisão e agora amontoados na instituição 

carcerária encarregada de guardar a classe perigosa.  

 

 

 

 Educação e Trabalho na visão dos Coordenadores e Professores dos Núcleos de 

Ressocialização do CADEIÃO e do PREFEM 

 

O estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação - SEED, oferta as 

unidades prisionais do estado ensino regular na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– EJA e Alfabetização através do Programa Sergipe Alfabetizado. Para realização dessas 



 

 

atividades a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor- SEJUC estava em fase 

de conclusão de convênio com a SEED, para que as atividades escolares fossem vinculadas a 

uma unidade de ensino da rede publica estadual que cederia o corpo docente, e as 

certificações dos cursos aos educandos. O programa é desenvolvido dentro das unidades, em 

sala própria, entretanto as unidades não contam os espaços não formam uma estrutura predial 

completa. 

 

 Estruturação das atividades 

 

“tudo é feito pela unidade prisional, à única coisa que a Secretaria de 

Estado da Educação – SEED faz é o seguinte dá o formulário para 

inscrever os internos que obrigatoriamente tem que ter, eles devem possuir 

o RG, tanto para o Sergipe Alfabetizado que eu acho um absurdo já que é 

um programa de alfabetização por que se é um programa de alfabetização a 

maioria dos internos não sabem ler nem escrever e não tem RG, mais eles 

exigem, e no supletivo a SEED, só faz da pra gente uma ficha de inscrição, 

avisa o dia da prova, no dia agente pega a prova, o fiscal, traz pra unidade e 

depois leva. Agente trás o formulário e a SEED, só faz efetivar a 

inscrição”. Entrevista com a Coordenadora Educacional  

 

1- Seleção  

Para participar das atividades educacionais e Laborativas alguns critérios precisam 

ser estipulados pois precisam atender as normas de segurança e o quantitativo escasso de 

vagas. Neste cadastro é levantado o perfil do(a) interno(a), observando-se a escolaridade e as 

profissões anteriores, e na medida do possível a administração procura adaptá-lo na profissão 

que se assemelha, analisando ainda fatores de segurança e saúde. 

No que concerne ao trabalho o(a) educando (a)  deve ter um aspecto psicológico que 

favoreça na realização de determinado trabalho, para que não se torne prejudicial aos demais, 

pois os(as) presos(a) de alta periculosidade não poderão ocupar atividades que exijam-lhe 

manuseio de materiais que possam colocar em risco a integridade física dos demais, como por 

exemplo em serviços da cozinha que requer a utilização de facas, lâminas, etc. 

2- Quantitativo de vagas para as atividades educacionais e Laborativas 

Nas atividades educacionais, são destinadas 30 vagas para duas turmas no turno da 

manhã e da tarde. Nas atividades laborativas esse quantitativo cai para 10 vagas destinadas ao 



 

 

serviço de manutenção das unidades (elétrico, hidráulico, obras, jardinagem, limpeza e 

distribuição de materiais) em se tratando da unidade masculina , entretanto na unidade 

feminina este se configura em atividades administrativas, serviços de higiene e limpeza e 

distribuição de alimentos. 

As atividades educacionais ocorrem todos os dias no turno matutino e vespertino com 

a carga horária de 30 horas semanais por turma, as atividades de alfabetização são ministradas 

por um instrutor do Programa Sergipe Alfabetizado, enquanto as aulas de preparação para o 

supletivo são desenvolvidas por guarda prisionais que tenham alguma formação em alguma 

licenciatura que voluntariamente se oferecem para proporcionar o “reforço” 

 

 Perfil dos Coordenadores e Professores 

 

Os profissionais que atuam na coordenação desses programas são agente guarda 

prisional que estão sob, desvio de função e recebem uma gratificação para atuarem nesses 

programas dos três coordenadores entrevistados (02) tinha formação superior em pedagogia e 

direito e (01) formação de nível médio, todos com mais de 10 anos como servidores do 

Estado.  

TABELA 16 – Perfil dos Professores e Coordenadores 
Sexo Faixa 

Etária 

Estado 

Civil 

Vinculo 

Empregatício 

Formação Função no 

Estado 

Função na Unidade Unidade 

Prisional 

Feminino 30 anos Solteira Estatutário Direito 
Guarda 

Prisional 

Coordenadora do 

Núcleo de Educação 
CADEIÃO 

Feminino 38 anos Casada Estatutário Pedagogia 
Guarda 

Prisional 

Coordenadora do 

Núcleo de 

Ressocialização 

PREFEM 

Feminino 18 anos Solteira Estagiaria Letras Estudante Professora CADEIÃO 

Feminino 50 anos Casada Estatutário Pedagogia 
Guarda 

Prisional 
Professora PREFEM 

Masculino 43 anos Casado Estatutário 
Nível 

médio 

Guarda 

Prisional 

Coordenadora do 

Núcleo de Trabalho 
CADEIÃO 

FONTE: Autor 

 

 

Cada um dos entrevistados mostrou a importância do desenvolvimento dessas 

atividades no espaço da unidade prisional é necessária, é um crescimento individual tanto para 

a vida, quanto para o futuro, além de ser um direito para todos. Diante dessa premissa 

questionamos sobre os desafios enfrentados nas atividades educacionais e laborativas no 

cárcere, percebemos que os altos índices de rotatividade dos apenados; a falta de vontade de 

alguns setores das unidades principalmente da segurança; a precarização do ambiente em que 



 

 

são desenvolvidos os trabalhos; falta de material didático adequado; professores poucos 

qualificados para o tipo de publico; falta de recursos humanos para o desenvolvimento das 

atividades e o número reduzido de vagas. Diante do exposto alguns depoimentos 

demonstraram as dificuldades e angustias por parte das coordenações na execução das 

atividades. 

A rotatividade dos(as) presas(as) é algo que aparece também na fala de alguns outros 

professores, pois, devido às circunstâncias, muitas vezes o aluno não é liberado da ala para 

assistir às aulas, porque pode ter-se envolvido em alguma contenda e estar no castigo;outras 

vezes, pode ter vencido seu tempo de pena e ter ido embora. Como bem mostra o depoimento 

abaixo:  

Coordenadora Educacional “É o seguinte, a nossa unidade é uma unidade 

prisional é como se fosse uma unidade de passagem. Então é o seguinte 

agente semanalmente recebe na faixa de 30 presos e semanalmente agente 

transfere 30 presos para o COPENCAM. Para o programa dar certo e ser 

concluído o que é que eu faço, eu..., na hora que eu seleciono como eu 

trabalho no cartório e sou funcionaria da casa fica mais fácil, se não fosse 

seria impossível de acontecer, como sou eu também que recebo os presos às 

vezes, então como é que eu faço: eu faço uma triagem, vejo mais ou menos o 

tipo de delito então como sou formada em direito e isso também ajuda, 

analiso se o tipo de delito é daqueles em que ele chega hoje e vai embora 

amanha, como muitos que chegam na quarta e vai embora na sexta e vão 

receber livramento, uma liberdade, habeas corpus ou um relaxamento. Eu 

seleciono mais ou menos pelo crime, comportamento. Então esses que  

seleciono peço pra segurar até o fim do programa, falo com o diretor para 

não transferir esses internos exceto se for por ordem judicial obrigatória 

agora se for por questões administrativas não”.  

 

Vejamos o que diz a Coordenadora Pedagógica a cerca da estrutura do programa e da 

qualificação dos professores principalmente do Sergipe Alfabetizado. 

 

Coordenadora Pedagógica: “Eu estou aqui a hum certo tempo e é um 

programa quebrado, não há uma continuidade do programa que dura 08 

meses, mais nem sempre agente tem condições de ter aula todos os dias. 

Então ficou três dias na semana, mais as vezes não tem carro pra pegar o 

instrutor. Acontece também do instrutor não ser capacitado pra alfabetizar ou 

instrutor as vezes não tem nível, não pelo nível somente, pois tem instrutores 



 

 

de nível fundamental que consegue alfabetizar de uma maneira excelente. 

Mais assim não há capacitação suficiente ele não consegue” 

No depoimento abaixo mostra tênue relação entre as atividades com o sistema de 

segurança.  

Coordenador das Atividades Laborativas:“Olhe dependemos muito da 

vontade da segurança pra o trabalho funcione se eles acharem que naquele 

dia não vai ter atividade, não tem, é todo um trabalho de convencimento, tem 

que conversar com o pessoal que as atividades servem pra manter eles 

ocupados e ai não tem tumulto o plantão vai ser tranquilo.” 

 

Destarte para que a educação e o trabalho dentro das prisões venham atuar de forma 

efetiva, e contribua para o processo de libertação do homem preso, é preciso enfrentar uma 

serie de desafios que lhe são inerentes.  

Debruçando-se sobre a realidade brasileira Sá (2007, p.113), em se tratando da 

educação diz que os desafios que lhe são assaltam podem ser classificados em dois grandes 

grupos, os problemas inerentes a própria pena privativa de liberdade, e os problemas inerentes 

da má gestão da coisa publica. Ingressam no primeiro grupo a arquitetura, a prisionalização, o 

sub-sistema social carcerário, a rotatividade dos prisioneiros e os fins contraditórios da pena 

de prisão. Quanto ao segundo grupo, pode se colocar a descontinuidade administrativa, a 

prevalência das ações voltadas ao trabalho do preso, a heterogeneidade das praticas 

educativas, a falta de pessoal técnico habilitado e o caráter residual da política pública da 

educação prisional. 

No que concerne aos desafios próprios inerentes à pena privativa de liberdade, os fins 

contraditórios da prisão aparecem como o primeiro grande obstáculo que é imposto a 

educação de presos. Existe na historia dessa instituição uma contradição que esta em sua base: 

espera-se que o criminoso seja castigado severamente, fazendo justiça ao mal causado pelo 

mesmo, paralelamente em que ela atua na reabilitação, transformando o individuo de forma a 

torná-la útil quando seu retorno ao convívio social.  Leme (2007, p. 119) afirma que: 

“Queremos, sim, que a cadeia se pareça com o inferno, assim como queremos acreditar que é 

por meio desse inferno que os homens se purguem, expiem suas faltas, modifiquem-se, 

transformem-se”.  

Advém que se de um lado, não tem como negar que a prisão tem cumprido seu papel 

de punir, visto que a pratica carcerária em toda a sua historia, nos mais diferentes espaços, 

tem sido marcada pela dor, pelo sofrimento e pelo terror que nelas padecem, no entanto 



 

 

quando tratamos do processo de ressocialização, o fracasso é total. Desse modo como forma 

de amenizar esse fracasso, Thompson (2002, p.11) que a esperança e readaptação a vida em 

liberdade do preso é transmutada para a sua vida adaptação a vida carcerária. 

A adaptação ao convívio social significa em ultima analise aprender às regras e 

normas da prisão, e nessa realidade a manutenção da segurança e da disciplina interna que é 

destaque no ambiente carcerário. Segundo Loureço (2007, p.60-61) a escolarização de presos, 

assim como as outras atividades de assistência no interior das prisões, sofre uma limitação 

muito bem definida, o predomínio das ações de segurança e disciplina, levados a efeito 

visando à impossibilidade de ocorrências que venham a desestabilizar as atividades e o 

estabelecimento prisional. 

No que concerne a arquitetura, dos cárceres, é a máxima expressão da prisão enquanto 

instituição violenta e opressora e se apresenta como um desafio a mais a ser superado pela 

pratica educativa prisional. Ela acentua o discurso da criminalização, ressaltando a repressão, 

as ameaças, a desumanidade, a falta de privacidade e a depressão. 

Outro desafio posto as atividades educacionais e laborativas no cárcere diz respeito à 

natureza da pena de prisão é a prisionalização, o processo de assimilação que acomete a todo 

e qualquer individuo que ingressa no cárcere, e que aos poucos vai despindo-o de seus valores 

e de sua cultura pré-aprisionamento, ao passo em que os substitui pelos valores e pela cultura 

penitenciaria. 

Como alerta Thompson (2002) e Onofre (2007), que a prisionalização traz a 

dificuldade qualquer esforço no sentido de preparação do prisioneiro para vida em liberdade, 

na medida em que opera uma profunda desorganização de sua personalidade, cujos efeitos, 

vão desde a perda da identidade pessoal até infantilização. Nesse contexto, acometido pelo 

processo de prisionalização é um individuo completamente dependente da cultura 

penitenciaria, que acaba por definir suas condições de felicidade e existência, dai por que tem 

dificuldades em elaborar planos de médio a longo prazo em outras palavras não consegue 

enxergar na pratica educativa um instrumento para alcançar melhores condições na vida 

futura. 

As altas taxas de rotatividade é um problema constante nas unidades prisionais e que 

ocorre por uma serie de fatores que vão desde uma progressão de regime de cumprimento de 

pena, até por mudança de unidade prisional por questões de disciplina e segurança. Assim por 

exemplo o aluno-preso que por algum motivo foi transferido de unidade prisional, poderá não 

encontrar nesse novo estabelecimento essa atividade e consequentemente não continuar com 

seus estudos. 



 

 

Outro desafio se refere à má gestão publica, a saber: descontinuidade administrativa; 

prevalência de ações e projetos voltados ao trabalho dos presos; a heterogeneidade da pratica 

educativa; falta de pessoal técnico habilitado e por fim uma política publica de caráter 

residual da educação prisional. 

Loureço (2007), ao realizar nos anos de 2003 e 2004 uma pesquisa nas unidades 

prisionais paulistanas identificou com as descontinuidades da administração dos presídios 

acabam por determinar padrões de condutas e de condução das praticas educativas muitas 

vezes não similares ás adotadas pela gestão anterior e complementa: 

Quando observamos detalhadamente as praticas pedagógicas, colocadas a 

termo nessas instituições, podíamos verificar que o próprio conceito de 

sistema, quando pensado como um conjunto concatenado de ações visando a 

escolarização de prisioneiros era m grande medida bastante precário, dadas 

as diferenças de cultura e procedimento pessoais adotadas por diversos 

administradores quando em pleno exercício do gerenciamento da instituição, 

bem como dos demais funcionários. (LOUREÇO, 2007, p. 52) 

 

Outrossim, mesmo quando os órgãos gestores, responsáveis pela administração dos 

presídios nos estados, mantém um modelo único de referente as questões relativas a educação 

prisional, na pratica a política educacional, na prisão é gerenciada na verdade pelos diretores 

dos estabelecimento. 

A heterogeneidade dos alunos aparece como uma das maiores dificuldades para os 

professores, pois são jovens e adultos com diversos tipos de crimes e penas, primários e 

reincidentes, analfabetos e alfabetizados. Há também, aqueles que pararam de estudar 

recentemente, os que pararam há 10, 15, 30 anos e os que nunca foram à escola. Além desses 

elementos, existem os relacionados ao comportamento, ao interesse pelo estudo, às formas de 

aceitar, de encarar a vida na prisão e fora dela, às expectativas de vida e de integração social. 

Educação e trabalho são categorias primordiais para formar o que Manacorda (2007) 

chama de homem omnilateral, o ser formado a partir “de um desenvolvimento total, completo, 

multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas das necessidades e 

da capacidade de sua satisfação” (p. 87). A formação do homem omnilateral integra os 

saberes específicos e o conhecimento ampliado do mundo buscando romper com a alienação 

frente à natureza, as concepções políticas e assim com a alienação de um homem sobre outro. 

Assim sendo levantamos o questionamentos e é observada alguma prevalência dos projetos 

voltados para o trabalho em detrimento da educação e se isso seria um obstáculo para o 

desenvolvimento das atividades educacionais. Para os entrevistados as atividades laborais 

são as mais procuradas por três aspectos: primeiro pela remuneração, segundo com o trabalho 

eles podem sair da unidade para desenvolverem as atividades do lado externo; por fim o fim 



 

 

do ócio e os benefícios que os internos ganham ao desenvolverem essa atividade como mostra 

os depoimentos. 

Coordenador das Atividades Laborativas– “olha, os internos que 

trabalham ficam em celas separadas, e tem um pouco mais de beneficio, essa 

separação é pra ajudar na ressocialização deles, pois a convivência com os 

outros pode colocar o trabalho a perder. Além da remuneração tem esses 

benefícios dentro da unidade, outra coisa é que os presos daqui também 

fazem a capinagem no PREFEM,”. 

 

Coordenadora Pedagógica-“Saída do ócio, ficar na tranca o dia todo é 

problema, e com o trabalho eles se sentem mais valorizados” 

 

Coordenadora Educacional –“a educação é importante, mais a busca por 

ela é menor do que pelo trabalho, pois o trabalho proporciona renda é a 

maior preocupação das meninas o dinheiro, além com três dias trabalhando 

reduz um dia de pena e com o estudo não, até recentemente o estudo não 

servia pra remissão, só o ano passado é que isso mudou, mais pra redimir a 

pena é preciso 12 horas de estudo ou no mínimo três dias, entretanto 

depende muito do entendimento do judiciário”.  

 

Segundo Teixeira (2010) o trabalho é uma categoria moral fortemente operante no 

ambiente prisional, é objeto de resistente retórica entre as políticas ressocializadoras no 

contexto prisional, ao tempo em que é reconhecida como direito é também entendido como 

“terapia prisional” a balizar as intervenções políticas e jurisdicionais da execução penal, 

negando-se ainda a quaisquer outras experiências/direito, sobretudo a educação. Podemos 

citar como exemplo marcante desse favorecimento ao trabalho é a resistência ao 

conhecimento da remissão de pena pela educação foram anos de luta para que essa forma de 

remissão vigorasse na Lei, somente em julho de 2011 isso foi possível. 

Desta forma, o cerne do ideal utilitário da pena é a criação de um individuo produtivo, 

assim como explica Julião (2007), o ideário do trabalho do preso constitui um dos pilares na 

historia da pena no mundo, de maneiro que se acreditou por muito tempo que banindo o ócio 

se conseguiria reformar o delinquente e diz mais:  

Negando o ócio, portanto, o trabalho no sistema penitenciário caracteriza-se 

como a adição do castigo á produção de bens e serviços. Já que o trabalho 

pressupõe produção, nada mais favorável para os agentes operadores da 

justiça que utilizar o trabalho como instrumento de reinserção social, visto 

que estão diretamente dando oportunidade ao individuo improdutivo 



 

 

(delinquentes), de se tornarem produtivos. O ócio é historicamente privilegio 

dos homens dos homens livres, e o trabalho é de escravos. (JULIÃO, 2007, 

p. 43)   

 

Portanto, a maioria das atividades desenvolvidas nos ambientes prisionais, tem pó 

objetivo tirar o homem preso do ócio, mesmo que nada venha a lhes acrescentar, uma vez que 

o trabalho do preso esta sempre associado ao suor, esforço, a dor física, ficando os estudos 

numa mera situação de complemento das atividades laborativas.    

 

Coordenadora Pedagógica – “Vou dizer uma coisa, aqui ninguém se 

preocupa com a escola, essa estante que você esta vendo com esses livros foi 

tudo doação, esse quadro foi depois que eu insisti muito, veja os livros das 

aulas, não é adequado, nem o material didático, veio um monte de caixa de 

lápis de cor, apenas 10 lápis grafite pra passar o ano, olhe os cadernos a 

marca é boa, mais pra onde vai um preso com caderno em espiral de arame, 

isso pode virar uma arma, veja é caderno de matéria, pra onde vai se ele esta 

sendo alfabetizado. Eu pedi caderno de caligrafia, e nada veio. Por isso que 

digo é muito difícil o trabalho”. 

 

Santos (2007) salienta que embora os presos revelem certo interesse pela escola, a 

preocupação com o trabalho é prioridade, pois além de permitir a remissão da pena possibilita 

alguma remuneração nos termos da Lei de Execuções Penais. Diante disso, é possível 

constatar que em ultimo caso que a atividade educativa prisional, não é prioridade nem para o 

corpo de dirigente, nem para o prisioneiro. 

Podemos perceber na fala de nossos entrevistados no tocante a formação do corpo 

docente que ministram as aulas dentro das unidades prisionais. O que chama atenção é a falta 

de preparo dos instrutores e mesmo a ausência de professores da rede de ensino, deixando as 

atividades escolares a cargo do corpo de guardas prisionais que possuam alguma licenciatura 

e que são convidados a ministrarem as aulas em seus horários de plantão. Os depoimentos 

abaixo elucidam de forma clara essa situação: 

 

Coordenadora Pedagógica: Acontece também do instrutor não ser 

capacitado pra alfabetizar ou instrutor às vezes não tem nível, não pelo nível 

somente, pois tem instrutores de nível fundamental que consegue alfabetizar 

de uma maneira excelente. Mais assim não há capacitação suficiente ele não 

consegue” 

 



 

 

Coordenadora Educacional – “a muito custo eu consegui que uma 

estudante estagiaria de letras ficasse aqui, ela dá as aulas do Sergipe 

Alfabetizado e pra isso recebeu uma semana de capacitação e recebe uma 

bolsa de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), você acha que com 

esse valor alguém vai querer vir dar aula aqui?” 

 

Coordenadora Pedagógica – “os outros programas que agente desenvolve 

são as aulas de reforço, que é feita pelos próprios servidores, também coisa 

de doação de caridade e em horário de plantão, aqueles que têm formação 

acadêmica, exemplo: geografia historia agente solicita, e na hora que ele esta 

no plantão ele vem e da aula, ao invés de esta batendo cadeado como agente 

chama. Ele vem e dá aula pras meninas, e agente mesmo também da aula”. 

 

Para Gadotti (1993) a característica fundamental de um educador de presídios é que 

sua pedagogia deve esta preparada para lidar com os riscos e o conflito típicos do universo 

penitenciário. Nesse aspecto o educador de presos deve estar apto a trabalhar com as 

contradições entre a privação de liberdade e a exclusão social, o estigma a disciplina rígida e a 

submissão e os sonhos de liberdade e humanização do espaço carcerário.  

Em suas falas os professores afirmam que não existe um bom preparo para enfrentar a 

sala de aula e isso é um problema muito serio, pois dificulta todo o processo de ensino e 

aprendizagem. Na realidade eles se formam com a pratica. Quando são contratados recebem 

apenas algumas orientações gerais e muitas recomendações, tendo que se limitar ao que é 

permitido e não a uma prática autônoma e criativa. Nesse sentido questionamos como se da o 

processo de formação dos professores que atuam nas unidades prisionais. 

 

Professor 01 – “Quando fui ao Sergipe Alfabetizado era para dar aulas a 

pessoas da comunidade, mais ai só tinha vaga para dar aula nos presídios, 

então aceitei, mais só tive uma semana de capacitação e que não prepara 

agente pra esse mundo daqui, a difícil conquistar a confiança deles, além 

disso, dependemos muito se quero algo diferente na aula eu tenho que trazer, 

pois até os materiais não ajuda” 

 

O professor deve se entender como condutor da liberdade. O que não significa dizer 

liberdade das grades, pois, o cumprimento de pena restritiva de liberdade também tem os seus 

objetivos e precisam ser cumpridos. Por outro lado, essa liberdade é aquela vinculada à 



 

 

consciência, à reflexão sobre a vida, sobre a cidadania e dignidade que foi negada, mas que é 

possível de ser conquistada. 

Nesse contexto é que o professor e nisso também pode ser extensivo aos demais 

servidores penitenciários devem ser preparados para dialogicizar com o público por ele 

atendido, tendo a consciência que “(...) conscientizar não significa, de nenhum modo 

ideologizar ou propor palavras de ordem. Se a conscientização abre caminho à expressão das 

insatisfações é porque estas são componentes reais de uma situação de opressão” (FREIRE, 

2004, p.20). Deve, isso sim, educar para a liberdade, para o mundo que está lá fora, e que 

continua cruel para com os alienados, ávido a tragar os desavisados e manter a ordem social e 

excludente vigente. Mas com certeza ainda existe algo de bom que precisamos buscar 

cotidianamente: a vida. E como diria Freire “(...) a libertação é exatamente a briga para 

restaurar ou instaurar a gostosura de ser livre que nunca finda, que nunca termina e sempre 

começa”. (Id, 2001, p. 100). 

Penna (2006) ensina que a percepção que o professor possui da atividade por ele 

desenvolvida que descortina em seu modo de ser e agir que determina como será a sua 

pedagogia. Contudo ocorre que assim como seus educandos, os educadores prisionais 

encontram-se igualmente imersos na cultura prisional, sujeitos a uma cultura que privilegia a 

vigilância, a repressão e ao disciplinamento, o que acaba por comprometer seu entendimento a 

cerca do significado da docência prisional e consequentemente o processo da sua pratica 

educativa. 

Destarte o educador prisional precisar ser submetido a uma formação especifica 

direcionado para o trabalho em situações de conflito, porem, Paiva (2007) chama atenção para 

o fato de que a maioria dos professores que estão nas atividades escolares na prisão, nem 

sempre fez essa escolha, mas aspectos procedimentais do sistema educacional os levaram até 

lá o que constitui um fato desastroso para pratica educativa realizado em num ambiente de 

condições tão particulares.  

Julião (2003), em sua pesquisa realizada nos estabelecimentos prisionais do Rio de 

Janeiro, relatou que, a maioria dos professores que desenvolve a docência na educação 

prisional, não havia passado pelo processo de capacitação para o referido trabalho, e embora 

já tivessem alguma experiência na educação de jovens e adultos, essa experiência em nada 

contribuiu dentro dos presídios, considerados pelos educadores como um ambiente 

completamente distinto das escolas extramuros e com particularidades que a pratica docente 

diária faria compreender.  



 

 

É imperioso ressaltar que a ausência de profissionais capacitados para trabalhar com a 

educação de pessoas privadas de sua liberdade repercute na metodologia adotada nas escolas 

da prisão. Nacionalmente não existe um plano metodológico específico a ser desenvolvida nas 

unidades prisionais, cada unidade educativa prisional desenvolve sua pratica pedagógica 

totalmente diferenciada, a depender a experiência pratica e da capacidade individual de cada 

professor envolvido nesse processo educativo.  Nesse processo questionamos se existe nas 

unidades prisionais estudadas uma Proposta Política Pedagógica que esteja sendo 

utilizada. Todos os entrevistados responderam não existir essa proposta nem nesta e nem em 

nenhuma outra unidade prisional do Estado como deixa claro o depoimento da Coordenadora 

Pedagogia do PREFEM. 

“Não existe uma proposta pedagógica e essa ausência interfere no desenvolvimento das 

atividades, até já pensei em esta fazendo, mais envolve muita coisa, por que pra gente que trabalha na 

área de segurança para criar uma proposta interessante, já pensamos em varias coisas, mas quando a 

gente se choca com a segurança. Já li em diversos livros inclusive um que chama Educação Atrás das 

Grades a dificuldade em fazer uma proposta pedagógica já que envolve diversos grupos de pessoas e 

os mais diversos atores sociais de sistema prisional.” 

Segundo Veiga, (2003), a elaboração de um projeto político pedagógico, precisa esta 

pautado na perspectiva da inovação e emancipação, ou seja, é um processo de vivencia 

democrático á medida que todos os seguimentos que compõem a comunidade escolar e 

acadêmica participam dela, tendo compromisso com seus acompanhamentos e principalmente 

nas escolhas das trilhas que a instituição irá seguir.  

Diante do quadro que foi pintado pelos profissionais entrevistados uma inquietação se 

fez presente durante o processo de investigação: Se na realidade prisional sergipana existe de 

fato um Programa voltado para Ressocialização de Presos.  Segundo a resposta da  

Coordenadora do Núcleo de Ressocialização do PREFEM não existe e ainda 

esclarece: 

“hoje agente não tem um programa de ressocialização, um projeto 

desenvolvido, o que se tem é uma comissão intersetorial criada por exigência 

do Conselho Nacional de Justiça composta por varias instituições da 

sociedade civil e de secretarias do estado para que esses programas sejam 

desenvolvidos, no sistema prisional. O sistema tem mais de 30,40 anos e 

nunca existiu um programa, uma proposta especifica aqui agente vai 

trabalhando com um paliativo, com atividades esporádicas, que agente se 

reúne e vai fazer, não existe um planejamento de fato”. 

 



 

 

O sentido da palavra ressocialização, segundo o dicionário Aurélio é: de ressocializar 

+ ção, ato ou efeito de ressocializar-se, e por nós compreendidos como voltar em condições 

de conviver em sociedade, retornar ao convívio social, ou seja, seria resgatar a identidade 

dessas pessoas, que por piores que sejam, merecem respeito. Haja vista que não seria 

adequado apenas falar que uma pessoa errou e trancá-la em uma cela. É fundamental 

contribuir para ressocializá-la, por meio do processo de ensino educar e também buscar os 

motivos que levaram essas pessoas a se perderem pelo mundo da criminalidade. 

Roberto da Silva, professor e doutor em pedagogia e consultor para estudos em 

presídios da América Latina do Ministério da Educação (MEC), emite sua opinião sobre a 

importância de o governo federal adotar programas e ser responsável por políticas públicas 

nas unidades prisionais. 

Questionamos se existe uma relação entre educação e trabalho aqui na unidade 

prisional. Todos os entrevistados responderam que essa relação não existe que as atividades 

são feitas de forma individualizadas sem investimento na formação do sujeito preso.  

Embora o trabalho seja a essência humana, é o homem quem cria esta essência, 

condicionado por sua estrutura física. E como ser criativo, sujeito da própria existência, o 

homem cria e re-cria formas de se relacionar com a natureza e com os outros seres humanos. 

Desta forma, o processo pelo qual o homem produz a própria vida transforma-se ao longo do 

tempo; assume novas características e formas de organização, ou seja, revela-se como um 

processo histórico. 

Entretanto, a forma como o homem organiza os modos de produzir sua existência é 

que se diferenciam entre si. Essas sociedades são marcadas-como os próprios nomes dados a 

elas evidenciam – pela forma como estabelecem o trabalho; é aí que é desvelada a dimensão 

histórica do trabalho. Histórica porque está em constante processo de mutação, se 

complexificando através da ação humana ao longo do tempo. 

Nesta perspectiva, se é necessário ao homem produzir a própria vida, é necessário, 

também, que ele aprenda como fazê-lo, para que construa e garanta a própria existência e 

humanidade. Assim, a educação está ontologicamente ligada ao processo de trabalho. O 

homem aprende a produzir sua existência produzindo-a e, ao fazê-lo, o homem produz 

conhecimento. A partir desta premissa, os espaços escolares constituem- seno local em que os 

homens têm acesso ao conhecimento socialmente produzido e que está diretamente ligado a 

produção da existência humana. O trabalho, então, é o princípio que orienta os processos 

educacionais. Desta forma, a escola se constitui no mecanismo por meio do qual os 



 

 

integrantes da sociedade se apropriam daqueles elementos instrumentais para a sua inserção 

efetiva na própria sociedade (Saviani, 2003, p. 136). 

Apesar das atividades desenvolvidas nas unidades prisionais serem consideradas como 

um paliativo, por não existir um programa de ressocialização, questionamos se essas ações 

trouxeram alguma mudança na vida dos (as) presos (as) que deles participam. De acordo 

com os nossos entrevistados  

“com a alfabetização eu não vejo melhora em nada, tiro pelas meninas que 

trabalham aqui não pelos projetos em si, que agente desenvolve. As meninas 

que trabalham aqui no núcleo de ressocialização nos ajudando, as que 

trabalham na biblioteca, quem trabalha diretamente assim com as atividades 

que agente desenvolve, essa meninas eu vejo que ficam empolgadas com a 

educação, elas sabem que de alguma forma a educação pode trazer melhorias 

para vida delas, quando elas começam a ler, quando começam a discutir 

outro coisa, passam a conversar, mas com você, elas passam a ter outro tipo 

de conversa, dentro do cárcere agente tenta orientá-las e dizer que elas tem 

capacidade, de algo melhor, que elas podem fazer algo melhor, isso agente 

vê não pelos projetos, mais tenho certeza que se tivéssemos projetos eu 

tenho certeza que se tivéssemos projetos bons, com instrutores bons, que 

saibam trabalhar com elas tenho certeza que elas são abertas pra mudanças e 

o apoio da sociedade também ajuda. Coordenadora do Núcleo de 

Ressocialização do PREFEM 

 

“Acho sim, não é que eu sinta melhoria é que eles passam pra mim, por que 

não é só uma aula que eles tem aqui na sala, eles tem aula de cidadania, eles 

de certa forma tem uma psicóloga é como se eu servisse de psicóloga, então 

pra eles é como se fosse uma terapia, funciona como isso, como terapia, uma 

forma deles saírem um pouco lá da cela e chegarem aqui e conversar, ver 

ideias novas porque eu trabalho assim, eu dou aula, mais sempre dando 

exemplos, palestras voltadas para autoestima, sempre aconselhando, pra que 

eles quando saírem daqui saiam um pouco melhor”. Coordenadora 

Educacional 

 

“Há com certeza, eles saem, da ociosidade e eles trabalhando aqui fora tem 

acesso maior ao próprio banho de sol, eles trabalhando cortando capim ou 

qualquer outra atividade recebe um ar melhor fora da unidade, fora mais 

entre as cercas dos presídios e saem da cela, onde o ambiente da cela a 



 

 

conversa não é uma conversa produtiva, já aqui fora faz com que eles já 

tenham uma visão e faz com ele tenha realmente uma ressocialização, eles 

saem com outro mundo trabalhando aqui fora, tem outro ambiente, outra 

conversa entre eles mesmos, fazem com que reflitam melhor, trazendo uma 

melhora tanto pra eles quanto pra própria família, eles se sentem bem, 

trabalhando na unidade, há um desenvolvimento de ideias e um índice maior 

de ressocialização entre os inseridos na atividade laborativa”. Coordenador 

das Atividades Laborativas 

 

Para um dos entrevistados somente as atividades de alfabetização não trazem 

mudanças para as presas, mais articuladas ao trabalho fica evidente a construção do processo 

educativo, que leva as internas a refletirem sobre a sua realidade e busca transformá-la. 

Como ultimo item de nossa analise questionamos se as atividades educacionais e 

laborativas do presídio ajudam a ressocializar o (a) preso (a) ou pra manutenção do 

status quo dele na unidade? 

 

Coordenadora Pedagógica – “Até eu fico às vezes revoltada com o meu 

trabalho, porque quando agente educa, educa para ela se estabelecer nesse 

sistema aqui, né pra adequar ela ao sistema aqui dentro da cadeia, pra ela ter 

condições favoráveis dentro do presídio pra ser uma boa presa e lá fora? 

Agente não a educa pra sociedade então de que maneira ela vai se 

comportar? Aqui tudo bem, vamos supor que tenha um excelente programa e 

lá fora ela não tem acompanhamento, será que ela vai ser preparada pra estar 

lá fora por que são sistemas diferentes. Aqui ela presa é uma coisa, lá fora 

ela vai enfrentar outros obstáculos ela não paga água, luz, não paga nada, 

tem alimentação, vestuário tem tudo e fora será que ela vai agir da mesma 

forma, eu fico assim nesse dilema com a certeza de que estou educando para 

o sistema. 

 

As atividades de escolarização e trabalho são consideradas atividades de “reintegração 

social”, inserem-se no contexto próprio de funcionamento das prisões e estão ligadas às suas 

normas, procedimentos internos e determinados valores, que podem priorizar o domínio e o 

controle da população carcerária em um primeiro momento. Nesse contexto, o trabalho e a 

educação podem ser uma via de mão dupla, servindo para consolidar trabalho e escola como 



 

 

projetos específicos de dominação, mas também podendo contribuir para que a pessoa punida 

construa uma nova forma de enxergar o mundo. 

O trabalho e a educação nas prisões são pensados, muitas vezes, como forma de 

controle da população carcerária, porém é necessário refletir sobre os mesmos para além 

dessa perspectiva. Também, para além de pensá-la como política de ressocialização, visando 

apenas à vida fora da instituição, deve-se ressaltar sua contribuição para a humanização das 

relações sociais no presente dos privados de liberdade. 

Outro questionamento levantado é se as atividades laborativas e educacionais se 

caracterizam precarização das relações de trabalho dentro do sistema prisional. Os 

profissionais entrevistados acreditam que de certa forma existe essa precarização e citam 

como exemplo a situação dos professores do Sergipe Alfabetizada que recebem uma bolsa no 

valor de R$ 245,00, por mês para alfabetizar os (as) presos (as) da unidades prisionais do 

Estado; apresentam também como exemplo o fato de que guardas prisionais dando aula de 

reforço em seus plantões por falta de uma escola dentro da unidade prisional com professores 

da rede pública de ensino e por fim assinalam ainda o uso da mão de obra dos presos na 

manutenção da unidade, pois entendem que a atividade Laborativa da unidade não promove a 

qualificação profissional do interno e que de alguma forma essa atividade pode não servir 

para o seu ingresso no mercado formal de trabalho.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora que as reflexões sobre educação e trabalho no sistema prisional esteja apenas 

no inicio, julguemos que todo estudo cientifico parte de uma inquietação do pesquisador 

diante de suas duvidas, problemas e questionamentos, contudo o encerramento dos trabalhos 

não tem pretensão conclusiva, taxativa ou general ismo, ao contrario é um momento para 

dialogar com todo material empírico colhido no processo investigativo, com o objetivo de 

identificar limites e possibilidades para formação de novas perguntas, que por sua vez 

resultarão em novas investigações por que a busca pelo conhecimento é inesgotável.  



 

 

Diante do questionamento sobre educação e trabalho nos presídios como estratégia de 

ressocialização nossa intenção não era buscar um fundamento absoluto ou uma fórmula geral 

que servisse de norte explicativo para um suposto poder ressocializador atribuído a essas duas 

categorias dentro do contexto do cárcere, mais simplesmente estimular a reflexão acerca da 

fragilidade da condição humana do homem preso, da necessidade de continuar a construir e 

reconstruir formas para o resgate de sua dignidade ceifada no mundo dos presídios e da 

importância da educação e do trabalho como instrumentos de resistência e libertação nesse 

processo. 

Outrossim, a analise do material coletado durante o desenvolvimento da pesquisa 

possibilitou o entendimento, esclarecimento e comprovação de que algumas questões em 

volta da prisão da educação e do trabalho apresentam-se de maneira evidente no senso 

comum, gozam de verossimilhança cientifica a seguir: o conceito de que a prisão é um 

ambiente hostil a existência humana digna, o entendimento de que a educação e o trabalho são 

importantes aliados para a formação e desenvolvimento do homem; por fim o reconhecimento 

de que precisamos de soluções urgentes para o sistema prisional brasileiro, principalmente 

quando tratamos da figura do homem e da mulher encarcerados, dando a educação e ao 

trabalho prisional um lugar de destaque nesse processo. 

Durante o estudo procuramos reunir concepções teóricas clássicas a cerca da prisão, 

educação e do trabalho fruto de uma intensa revisão bibliográfica, além das mais recentes e 

diversas produções acadêmicas a cerca do tema e ainda as entrevista e relatos de experiências 

dos (as) presos (as) dos servidores prisionais e professores do Sergipe Alfabetizado com 

objetivo de entender e engendrar nos segredos e especificidades da prisão com foco especial 

no que se refere às praticas ressocializadoras desenvolvidas. 

Contudo, esse processo não se mostrou tão fácil, nem tão simples, pois ficou claro que 

existe uma serie de verdades que muito pouco provável serão conhecidas exceto por aqueles 

que estão inseridos nesse meio social e outros que só aqueles que fazem parte do “mundo do 

crime” será facultado o entendimento. Diante desse contexto de limitações buscamos analisar 

ainda que da forma aproximada o sistema prisional brasileiro constatamos que: 

Primeiro ao longo de sua historia as prisões brasileiras tem como marca registrada a 

desorganização estrutural e o tratamento desumano que proporciona aos prisioneiros, e que 

essa situação mudou nos dias atuais. A segunda constatação é a de que embora o ideal 

utilitário da pena mostra-se como modelo orientador oficial, tanto da legislação quanto das 

políticas públicas e dos órgãos administrativos e judiciais que forma o sistema de execução 

penal no país coadunado com a legislação internacional sobre direitos humanos e justiça 



 

 

punitiva, contudo, os números apontam para o crescimento sistemático da população 

carcerária do país nos últimos anos atrelado a constante preocupação em construir mais 

presídios ao invés de promover ações voltadas para a ressocialização dos presos. Assim a 

prioridade no Brasil ainda é o encarceramento e não o chamado tratamento penitenciário. 

A terceira constatação observa que os problemas que afetam a prisão no Brasil são 

tantos, que reconhecê-la como uma instituição social em crise é imprescindível. Se levarmos 

em conta a verdadeira finalidade da prisão que é causar sofrimento e segregação social, não 

poderíamos falar em crise, mais sim em sucesso, pois o que vemos na mídia, e em 

documentos oficiais sobre vistorias em estabelecimentos prisionais tem mostrado o caráter 

agressivo e hostil do contexto prisional em si tratando da dignidade humana. Ambientes 

superlotados, precárias condições de habitabilidade e de higiene, violência em todas as 

manifestações, revelam as reais impressões que assolam aos que se inserem numa instituição 

carcerária brasileira. 

Sem esquecer as mazelas diárias da prisão, existe nas unidades prisionais estudadas 

homens e mulheres que diariamente acordam, comem, sonham e cumprem uma rotina de 

trabalho e/ou estudos, pessoas que constroem dia a dia a historia do local; e que compõem 

suas próprias histórias e tentam continuar suas vidas. A prisão é o local da domesticação do 

corpo e da obediência a normas rígidas de segurança.Além das normas formais, há ainda as 

normas criadas pelos próprios detentos. 

Mapeando o perfil da população carcerária podemos dizer que a mesma apresenta 

características semelhantes as da população brasileira, pois é constituída em sua maior parte 

de pobre e pessoas com baixa escolarização. Não obstante as condições de vida no interior das 

prisões sejam heterogêneas, aspectos comuns denotam a má qualidade de vida dos que ali 

estão inseridos. Se o dia a dia dessas instituições é marcado por maus tratos e todo tipo de 

humilhações é porque durante longo tempo elas se mantiveram protegidas da inquirição 

pública. E, embora as políticas sejam criadas e implantadas sob a égide da recuperação e da 

ressocialização além de trazerem de forma subliminar um discurso ideológico que sustenta no 

tripé trabalho profissionalização/educação/assistência, certamente não são poucos os 

obstáculos que se antepõem à implementação das políticas penais, com um mínimo de êxito. 

A arquitetura prisional e as rotinas a que os sentenciados são submetidos demonstram, 

por sua vez, um desrespeito aos direitos do ser humano à vida. Nesse âmbito, acentuam-se os 

contrastes entre os propósitos das políticas públicas penitenciárias e as correspondentes 

práticas institucionais, delineando-se um grave obstáculo a qualquer proposta de reinserção 

social. 



 

 

O fato de pessoas privadas de liberdade frequentarem a escola e irem ao trabalho é 

muitas vezes entendida como uma relação de troca, ou seja, de custo e beneficio muitas vezes 

interpretado como uma relação entre custo e benefício, haja vista que, por meio de tais 

atividades, são beneficiados com a remição da pena e tem acrescidos em sua ficha avaliações 

positivas, são considerados os (as) presos (as) de bom comportamento, além de uma cela 

separada daqueles que não estão sob a mesma condição. 

Foi percebido em nossas entrevistas que o universo de presos e presas traziam consigo 

não só uma historia de crime, mas também uma historia de vida escolar, pois 90% dos 

entrevistados afirmaram ter acesso a escola fora dos muros prisão, e ainda carregam consigo 

uma historia profissional, embora, às vezes, rápidas histórias, nas quais há o predomínio de 

atividades que exigem uma baixa qualificação profissional. Dos detentos entrevistados, todos 

disseram ter exercido, enquanto estavam em liberdade, algum tipo de atividade profissional. 

As atividades escolares desenvolvidas nas unidades prisionais estudadas são marcadas 

por algumas características especificas que embora não seja exclusividade de uma escola 

dentro da penitenciária, ali são muito marcantes. A rotatividade dos alunos em sala de aula é 

muito grande, pois há uma série de motivos pelos quais isso ocorre: são transferidos (por 

razões de segurança e disciplina), conseguem progressão de regime (semiaberto), não voltam 

ao colégio por desavenças com outros detentos de alas diferentes; precarização do ambiente 

em que são desenvolvidos os trabalhos; falta de material didático adequado e professores 

poucos qualificados para o tipo de publico.   

Ainda se tratando das atividades escolares podemos perceber a descrença de um dos 

entrevistados quanto a aspectos transformadores dos presos que participam somente das 

atividades educacionais, de acordo com a entrevistada essa melhora só vem quando as 

atividades educacionais são atreladas as atividades laborativas.  

Nessa perspectiva, podemos entender que a educação está ontologicamente ligada ao 

processo de trabalho. O homem aprende a produzir sua existência produzindo-a e, ao fazê-lo, 

o homem produz conhecimento. A partir desta premissa, os espaços escolares constituem-se 

no local em que os homens têm acesso ao conhecimento socialmente produzido e que está 

diretamente ligado a produção da existência humana. O trabalho, então, é o princípio que 

orienta os processos educacionais. 

Nos relatos apresentados os (as) presos (as) sinalizam uma serie de motivos para 

buscarem a inserção nas atividades dentro das prisões: ocupação do tempo ocioso, recursos 

indispensáveis à sobrevivência, benefícios de redução da pena, maior liberdade de circulação. 



 

 

Desse modo percebemos também as dificuldades apresentada pelo processo de 

ressocialização dos presos através do trabalho também apresenta dificuldades, pois a realidade 

é distinta das pretensões postas nessas ações. Uma das dificuldades esta no fato de que a 

prisão não reproduza sociedade. Os regimentos supõem regras rígidas, as rotinas estabelecidas 

criam uma sociedade distinta daquela em que se pretende reintegrá-lo. 

Ao longo do nosso estudo percebemos que o direito do condenado a ter acesso à 

educação, assim como o preparo para o trabalho, como dimensões básicas da ressocialização. 

No entanto, como podemos observar nos relatos das entrevistas há uma precária oferta de 

serviços de formação educacional e profissional. E essa escolarização, apesar dos convênios 

com entidades especializadas na oferta de educação básica, padece com os mesmos obstáculos 

e problemas enfrentados pela escola pública oferecida à população em geral. 

Na unidade prisional as atividades educacionais devem respeitar a normas de 

segurança e disciplina da prisão, desse modo como podemos construir um ambiente escolar 

onde o educando preso possa participar ativamente dentro de um sistema tão repressivo. A 

cerca desse assunto podemos verificar que as atividades educacionais desenvolvidas nas 

unidades depende eminentemente do setor de segurança, quando não ocorre essa parceria tudo 

se torna mais difícil, pois o processo de conscientização também perpasse pela equipe técnica 

das unidades.  Nesse enfrentamento é preciso uma escola competente, independente da esfera 

de governo e da unidade prisional a qual esta inserida e que deva trabalhar no sentido de 

proporcionar formação e informação, juntas. Ela enfatiza a importância da participação do 

aluno como sujeito e não paciente do processo educativo. É importante “ouvir o aluno”, 

respeitá-lo. Caso realmente se queiram alunos pensando, falando, sendo compreendidos e 

compreendendo, a escola tem que ser outra. 

As atividades escolares na prisão se configuram num grande desafio a ser enfrentado 

pelos organismos públicos e estudado por educadores, pois os problemas e dificuldades que se 

apresentam têm suas especificidades; no entanto, em nada diferem dos problemas e das 

dificuldades que o sistema público de ensino, em geral, enfrenta no seu dia-a-dia. As reflexões 

anteriormente elaboradas nos indicam a relevância de investimentos no âmbito do trabalho e 

da educação escolar, como possíveis caminhos para a melhoria da qualidade de vida dos 

aprisionados e para efetivamente prepará-los para a reinserção social.  

Apesar dos dilemas e contradições existentes no sistema educacional penitenciário, do 

abismo entre o proposto e o vivido pelas instituições responsáveis pela educação escolar e o 

espaço prisional, a escola tem um papel importante a cumprir na reinserção social de homens 

em situação de privação de liberdade. 



 

 

É impossível separar o processo educativo do contexto em que tem lugar. O espaço 

prisional é um marco especialmente difícil para os processos educativos, cuja finalidade, entre 

outras, é permitir que as pessoas tomem suas próprias decisões e em consequência, assumam 

controle sobre suas próprias vidas e possam inserir-se na sociedade, de maneira auto-

suficiente. Neste sentido, no contexto prisional a educação é uma ferramenta adequada para o 

processo formativo, no sentido de produzir mudanças de atitudes e contribuir para a 

integração social. Cabe ao educador, papel relevante nesta tarefa, pois enfrentar os problemas 

quando em liberdade, significa administrar conflitos, analisar contradições, conduzir tensões e 

dilemas da vida diária. 

É de suma importância salientar que os educadores prisionais devem ser qualificados, 

com uma formação específica, especializada, para melhor atuar e conviver com os apenados, 

pois não podemos esquecer que são seres humanos fragilizados, marginalizados e que estão 

entre as grades por uma questão de exclusão da sociedade. 

Uma das praticas pedagógicas mais satisfatórias nos presídios é lidar com os presos 

com delicadeza, agindo com naturalidade, mas com sinceridade, elogiando-os quando for 

oportuno, procurando dialogar sempre que sentirem a necessidade e estimulá-los com 

palavras otimistas de modo que possam sentir-se valorizados. De acordo com Gadotti: 

A característica fundamental da pedagogia do educador em presídios é a contradição, é 

saber lidar com conflitos, com riscos. Cabe a ele questionar de que maneira a educação 

escolar pode contribuir para a prisão e o preso, para tornar a vida melhor e para contribuir 

com o processo de desprisionalização e de formação do homem preso. 

No tocante a pratica das atividades laborativas realizadas pelos (as) presos (as) das 

unidades prisionais estudadas, podemos destacar alguns aspectos: o trabalho pode ser 

remunerado pelas empresas privadas que utilizam esta mão-de-obra ou pago em forma de 

pecúlio pelo Estado; há a remição da pena (para cada três dias de trabalho, se ganha um dia de 

redução da pena); e há também a possibilidade do recebimento de uma renda (ainda que 

mínima) e a formação de uma poupança. Cabe salientar que nesses dois casos específicos não 

existe empresas instaladas dentro dessas unidades, portanto, o salário recebido por presos e 

presas são pagos pelo Estado. 

Para as instituições que utilizam essa mão de obra a exemplo das empresas privadas 

tem-se a economia com os custos de mão-de-obra e a minimização da ocorrência de faltas, em 

comparação com o trabalhador comum. Por outro lado apresenta um grande apelo junto à 

sociedade, como mecanismo de recuperação do preso, na perspectiva de humanização e 

prevenção da reincidência. É desse modo que o trabalho é apresentado nas instituições penais, 



 

 

sendo colocado como tabua de salvação na tentativa de tornar o criminoso dócil e apto a 

adaptar-se a lógica do mercado de trabalho, além disso, representa diminuição dos custos com 

a manutenção das unidades prisionais e das tensões comuns nos ambientes carcerários, haja 

vista que nossos entrevistados pontuam que uma das maiores vantagens do trabalho é a 

ocupação do tempo e da mente. Para o capital o trabalho carcerário é apresentado pelas 

instituições como um atrativo financeiro do que por sua aparente intenção de responsabilidade 

social. Podemos perceber pelos depoimentos que o trabalho carcerário atua como um efeito 

ideológico muito grande nos (as) presos (as), que por meio dele são disciplinados e se auto 

disciplinam, além de incutirem a ideia de que o trabalho carcerário servira de meio para 

ascensão social. 

Existe na realidade prisional, um palco frutífero de exploração do trabalho do privado 

de liberdade. Toda via, há aqueles que o enxergam sob outra perspectiva de uma ação social, 

com senso de contribuição e socialização do detento. Podemos levar em consideração o 

segundo aspecto como uma concepção mais assentada no senso comum, uma vez eu o 

trabalho executado como mera repetição esta mais para preenchimento do tempo ocioso não 

contribui para a formação do homem em sua generalidade, ainda mais que não há reflexão 

sobre a atividade desenvolvida, tampouco momentos de socialização de fato, pois o que 

ocorre é a mera proximidade dos sujeitos aprisionados. 

A compreensão principal do trabalho carcerário esta embasada na perspectiva de que 

além da possibilidade de aprendizado prisional e remuneração, o trabalho dos privados de 

liberdade proporciona aos mesmos o adiantamento de sua saída da prisão, pois, a cada três 

dias trabalhados, há uma redução de um dia na pena a ser cumprida. Com a execução de 

atividades de trabalho, as tensões do dia-a-dia, no ambiente carcerário, são, de certa maneira, 

minimizadas, pois essa atividade repercute na quebra de um dos elementos geradores de 

tensões que é crucial, a ociosidade do detento. 

No tocante as mulheres presas se fazem necessário também que políticas públicas 

referente a gênero sejam também aplicadas nos ambientes prisionais femininas. Os estudos 

comprovam que as mulheres são a minoria dentro do sistema prisional brasileiro, ainda assim 

suas demandas não são atendidas. Quando a mulher entra no mundo do crime e se torna uma 

presidiária, é criado um problema social ainda maior, pois a figura materna não esta mais em 

casa e a (pouca) coesão família existente deixa de estar presente. Como foi demonstrada na 

presente investigação a mulher mesmo dentro da prisão da continuidade aquilo que ela já 

realizava fora dela: a responsabilidade da família.  



 

 

Representando menos de 5% da população presa, a mulher encarcerada no Brasil é 

submetida a uma condição de invisibilidade, condição essa que, ao mesmo tempo em que é 

sintomática, “legitima” e intensifica as marcas da desigualdade de gênero à qual as mulheres 

em geral são submetidas na sociedade brasileira, sobretudo aquelas que, por seu perfil 

socioeconômico, se encontram na base da pirâmide social como é o caso das encarceradas. 

Quando se toma como análise o campo da formulação das políticas penitenciárias 

propriamente ditas, é certo que, não obstante sua precariedade – se voltam apenas a propostas 

de expansão física do sistema – contemplam unicamente os homens, não alcançando a medida 

mais primária que se refere à dotação de vagas e à construção de estabelecimentos carcerários 

femininos. 

As violações contra os mais diversos direitos das mulheres encarceradas, que são 

cotidianamente promovidas pelo Estado brasileiro, afrontam não apenas as recomendações, 

tratados e convenções internacionais (como as Regras Mínimas para o Tratamento de 

Reclusos), mas a própria normativa nacional que, a partir de estatutos legais e da própria 

Constituição Federal, reconheceu um extenso rol de direitos e garantias às pessoas privadas de 

liberdade no país. 

A mulher presa no Brasil hoje é jovem, mãe solteira, afro descendente e na maioria 

dos casos, condenada por envolvimento com tráfico de drogas (ou entorpecentes). A mesma 

apresenta uma grande preocupação em relação aos parentes, vizinhas ou instituições que estão 

criando seus filhos. A perda do vínculo com a família é uma constante preocupação da mulher 

presa.No tocante a educação voltada para a população carcerária feminina deve estar sensível 

às necessidades que esta população demanda, bem como deve possibilitar a desconstrução do 

sexismo enquanto relação de poder e subordinação. Além disso, a educação deve se integrar a 

uma política séria de qualificação profissional e trabalho no cárcere. As atividades de trabalho 

e educação na prisão não podem ser encaradas como mais uma ocupação para a presa cumprir 

seu tempo de pena mais tranquila, mas deve fazer parte de um projeto consistente de resgate 

da dignidade humana e possibilidade de novos sonhos e rumos, quando do cumprimento desta 

pena. A ação educativa como meio para a ressocialização deve resgatar a dignidade humana 

das mulheres presas, permitindo a atividade criadora e a construção da autonomia. 

Para as mulheres o trabalho carcerário representa a possibilidade delas continuarem a 

gerirem suas casas, o dinheiro é fundamental para a compra de material escolar dos filhos, 

para remédio, pagamento de dividas, ou seja, ajuda na manutenção financeira da família. Ao 

contrario do que acontece quando o homem é preso, a prisão da mulher representa 

desagregação familiar. 



 

 

Ainda que a pesquisa ilustre um quadro preocupante de desolador, não deixo de 

acreditar no potencial de intervenção da esfera governamental como mantenedora das 

políticas públicas voltadas para educação e o trabalho no sistema prisional. Contudo para que 

seja possível sua efetividade, faz-se necessário a criação de alguns mecanismos os quais: 

sistema de acompanhamento e monitoramento e avaliação das políticas públicas, 

planejamento das ações e criação de um plano nacional de educação e trabalho para a 

população carcerária; integração entre as instituições promotoras minimizando os efeitos de 

ações pontuais e isoladas; além de levar em conta a realidade e o potencial do encarcerado; 

ampliação no investimento nos processos de escolarização que sobreponha à dimensão 

eminentemente tecnicista. Esses aspectos aparentemente demonstram certo grau de 

pragmatismo, no entanto, a busca do aprimoramento da gestão é um dos fatores 

imprescindíveis para o êxito do sistema. Por outro lado, é necessário realimentar nossas 

crenças no nosso papel de resgatar o histórico processo de conquista da cidadania, por meio 

do compromisso com aqueles que se encontram em situação de intensa exclusão e 

marginalidade, tanto dos bens materiais, quanto dos bens sociais produzidos historicamente 

pela humanidade. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - ALUNOS/ASAPRISIONADOS/AS 

 

1. Qual o seu interesse em participar dos Programas/Cursos de Ressocialização, por meio das 

atividades de educação e trabalho nas unidades carcerárias, no COPECAM e no Presídio 

Feminino? 

2. Como são propostos os temas a serem trabalhados? 

3. Quais os aspectos positivos e negativos desse processo de formação?  

4. Quais os procedimentos utilizados por professores para avaliar os conteúdos assimilados? 

5. Os conteúdos trabalhados são contextualizados ou desvinculados da realidade? 

6. Você faz um aprofundamento dos assuntos trabalhados, após as aulas?  

7. Como são abordados os assuntos referentes ao trabalho, qualificação e as profissões?  

8. Qual a estratégia utilizada para relacionar os conteúdos ministrado com as atividades 

profissionais? 

9. São valorizadas as experiências de trabalho dos/as dos alunos/as no decorrer das aulas? 

10. Qual a importância da educação no presídio? 

11. No processo de formação realizado em sala de aula é abordado temas relacionados ao 

respeito à diversidade (Classe/econômica, sociais, políticas e étnicas? 

12. Percebe preconceitos, diferenças no processo de formação de apenados mulheres e 

homens?  

13. Como é o relacionamento em sala de aula, entre alunas/os e professores? 

14. Os programas de ressocialização e das atividades de educação e trabalho tem atingidos os 

objetivos de reintegração social de presos (as) a sociedade? 

15. Em que momentos e locais é possível emitir opiniões sem repressões? 

16. Quais são os seus projetos pessoais e profissionais?  

17. Sugestões ou observações. 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA-Departamento de Ressocialização (Executores do 

programa, professores e oficineiros). 

 

Dados Históricos 

 

1. Quando, onde e de que forma teve inicio os programas de ressocialização, por meio 

das atividades de educação e trabalho desenvolvidos nas unidades carcerárias 

masculina e feminina, no COPECAM e no Presídio Feminina no sistema penitenciário 

de Sergipe? 

2. Quais eram os responsáveis financeiros e organizacionais pela educação escolar e a 

atividade laboral no sistema penitenciário? 

3. Como era a estrutura, organização e funcionamento da educação escolar e das oficinas 

de trabalho? 

4. Qual era o regime de trabalho e contratação dos professores? 

5. Qual a proposta pedagógica e a metodologia utilizada? 

6. O que mudou nos objetivos do Programa de Educação Escolar, ou seja, nos Programas 

de Ressocialização por meio das atividades de educação e trabalho para os presos? 

7. Existem registros dos resultados obtidos? Em caso afirmativo, como foram? 

8. Existiam parcerias (universidades, ONGs, empresas, SESI, SENAC, igrejas, outras 

secretarias do estado) para otimizar a educação escolar e o trabalho no sistema? 

9. Quais as leis estaduais que normatizavam a educação escolar no sistema penitenciário 

de Sergipe? 

10. Quais os critérios de seleção dos presos (as) para participar dessas atividades?Existe 

difer4ença entre o compromisso/formação entre aprisionados de acordo com o sexo?  

11. Percebe barreiras/obstáculos entre as/os aprisionados com relação ao processo de 

formação?  

12. Os programas de ressocialização e das atividades de educação e trabalho tem atingidos 

os objetivos de reintegração social de presos (as) a sociedade? 



 

 

Dados atuais 

 

1. Quais as modalidades de educação ofertadas nas unidades prisionais? Exemplifique. 

2. Quais as modalidades de trabalho ofertadas nas unidades prisionais do Estado? 

3. Quais são os responsáveis financeiros e organizacionais pela educação escolar e pelo 

trabalho no sistema penitenciário? 


