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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo de caso em que se buscou investigar os sentidos e significados 

produzidos por um preso-aluno sobre a educação no sistema prisional. Tem como 

elemento fundamental a análise crítica do sistema penitenciário e a compreensão sócio-

histórica do desenvolvimento humano. 

As instituições prisionais, com suas contraditórias características punitivas e 

reabilitadoras, presentes desde o surgimento das prisões no século XIX, abarcam hoje 

diversas atividades de cunho sócio-educativo, as quais, por sua vez, são também 

determinadas pela gestão penitenciária (controle, vigilância e punição com vistas à 

reabilitação). 

A metodologia e as bases teóricas que subsidiaram o presente trabalho têm como 

pressuposto o materialismo histórico-dialético marxiano e os autores marxistas, mais 

precisamente da psicologia sócio-histórica (Vigotski, Leontiev, Luria).  

Foram realizadas entrevistas (de caráter aberto e não estruturado) com um preso-aluno 

de estabelecimentos penitenciários do Estado de São Paulo. Tais entrevistas pautaram-

se pela história de vida do preso-aluno, a fim de poder abarcar, do momento de 

institucionalização até o atual, sua participação em atividades educativas. 

A análise realizada buscou articular as categorias atividade e consciência e 

personalidade com vistas a desvelar a significação produzida sobre o processo 

específico de escolarização em questão. 

Esta pesquisa sobre o fenômeno da educação em presídios buscou produzir um saber 

comprometido com a possibilidade de uma ação intencional, que vise uma 

transformação gradativa das condições desumanas e alienantes a que estão submetidos 

os presidiários atualmente. 

 



ABSTRACT 

 

The following work is a case study that intended to investigate the senses and meanings 

produced by a student-jailed about education in prisonal system. It is based upon a 

critical analisys of the penitentiary system and the socio-historical comprehension of 

human development. 

Prisonal institutions, with their contradictory punitive and reabilitational issues, which 

are present since the dawn of prisons in 19th century realize, nowadays, a range of socio-

educational activities which, in turn, are also led by the penitentiary administration 

(control, vigilance and punishment, related to reabilitation). 

The methodology and theoretical basis underlying the present work are based upon 

Marx’s historical and dialectic materialism and marxist authors, more precisally, these 

related to socio-historical psychology (Vigotski, Leontiev, Luria). 

Open and non-structured interviews were done with a student-jailed of penitentiary 

units in São Paulo state. Such intervies were issued on the life history of the student-

jailed, so that they could reach his/her involvement in educational activities, since the 

institutionalization until the present days.  

The analisys tried to arrange activity and consciousness and personality, in order to 

reveal signification produced about the specific scholar process in evidence. 

This research about the phenonenon of education in prisonal units tried to produce 

knowledge compromised with the possibility of an intentional action, that seeks a 

gradual change of unhuman an alienating conditions to which prisoners are submited 

nowadays. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A necessidade de se ter um olhar crítico sobre a realidade vivida no interior das 

prisões, de forma que pudesse subsidiar uma ação comprometida com uma prática 

emancipatória de seus atores sociais, observadas suas contradições e limitações, ocupou, 

significativamente, a centralidade de meus estudos como estudante de graduação em 

Psicologia. Atualmente, essa problemática tem-se tornado fundamental na busca por um 

compromisso ético e social em meu exercício profissional. 

Iniciei a graduação em Psicologia, em 1996, na UNESP de Bauru. Desde então, 

comecei a participar ativamente do Centro Acadêmico de Psicologia, fato essencial em 

minha constituição pessoal e profissional. Em 1998, conheci o Conselho Regional de 

Estudantes de Psicologia (COREP), do qual fui membro até o término do curso. No 

COREP tive condições de ampliar a discussão crítica sobre a psicologia e a formação de 

psicólogos, bem como sobre a função social dessa categoria. 

Aliado a esse movimento esteve o binômio liberdade/prisão, presente em trabalhos 

realizados no início e na etapa final de minha graduação. No primeiro ano, duas colegas e 

eu, realizamos entrevista1 com uma psicóloga que trabalhava numa unidade prisional de 

regime semi-aberto e pudemos conhecer um pouco a atuação em uma realidade 

institucional de punição e disciplina; ao final do curso desenvolvi, juntamente com um 

grupo de colegas estudantes, um trabalho junto a presos em condição de progressão de pena 

privativa de liberdade2. 

                                                           
1 Trabalho realizado como parte da avaliação da disciplina optativa “Projetos de Sensibilização”.  
 
2 Projeto realizado para as disciplinas: “Orientação Vocacional” e “Práticas de Ensino IV”. Nossa proposta 
era a de proporcionar um espaço para que os presos pudessem refletir sobre a elaboração de um projeto de 
vida frente à eminente saída de um regime fechado para um semi-aberto. 
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Uma outra realidade, com regras e códigos próprios desvelou-se para mim. De certa 

forma, tornei-me cativa de uma necessidade de conhecer melhor aquele universo.  

Compreendi, assim, que o complexo jogo de discursos e práticas sobre reabilitação, 

estigmatização, exclusão, marginalização e a denominada “reabilitação”, sofrido pelos 

personagens penitenciados e em privação de liberdade, é partidário de uma visão 

maniqueísta de homem. Tal concepção, forjada na época do nascimento das prisões pela 

racionalidade instrumental da sociedade burguesa, propõe-se conhecer o “criminoso”, seus 

instintos e sua aptidão ao crime para avaliar sua pena e possibilidades disciplinares – 

condição para um possível regresso à sociedade. 

A figura do “delinqüente” foi, assim, constituindo-se historicamente, de forma a ser 

analisada como um desvio, uma patologia, um núcleo de periculosidade e portadora de 

alguma anomalia.  

Essa operação é ilustrada em O Processo, de Kafka, no qual o leitor é conduzido 

para a densa atmosfera que envolve o protagonista, Joseph K., na incessante luta para 

provar sua inocência nos meandros técnico-burocráticos da Justiça Penal.  

Após uma manhã sinistra, Joseph K. fora qualificado como delinqüente, ator e autor 

de um delito qualquer e, assim, tratado de acordo com sua nova condição. Passara a ser 

concebido de forma indissociada de seu ato, ligado a ele por um feixe complexo de fios de 

instintos, temperamentos, pulsões e inclinações. Sua vida fora profanada, cada passo seu 

tornara-se parte de um processo penal racionalizante e totalitário, do qual não pudera 

escapar. Sua nova realidade instituíra uma espécie de gramática às avessas, cujo predicado 

era, inevitavelmente, tomado como sujeito. Morre o homem, nasce o criminoso. 

Em outra célebre narrativa, Crime e Castigo, Dostoiévski põe em evidência aquilo 

que é atualmente reproduzido por cada um de nós a respeito do crime: que deve ser punido 
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e que o castigo deve atuar, sobretudo, na consciência dos indivíduos, num apelo à 

“reabilitação”. Segundo o autor, aquele que dispõe de consciência sofre ao reconhecer o 

erro cometido, e que esse é o verdadeiro castigo, a despeito das grades da prisão. 

Aliado às leituras de ficção, esteve o estudo da psicologia sócio-histórica como 

elemento fundamental na compreensão da realidade prisional. Vigotski e Leontiev foram-

me apresentados durante todo o curso de Psicologia, mas foi no último ano, no estágio 

curricular em Psicologia Social e Comunitária, que pude alicerçar alguns fundamentos 

dessa abordagem da psicologia – os quais ainda busco aprofundar e sistematizar. 

Ao compreender o homem em sua constituição sócio-histórica pude vislumbrar a 

falácia do conceito de delinqüente e dos discursos sobre segurança pública que vicejam na 

sociedade. O idealismo que permeia tais concepções é tributário de um processo de 

escamoteamento dos reais determinantes da realidade social. Nesse sentido, compreender o 

fenômeno da prisionalização tornou-se para mim uma maneira de desvelar as formas pelas 

quais o capitalismo está a gerir suas mazelas e a reproduzir sua existência. 

Ao final de minha faculdade surgiu a oportunidade de inscrever-me em um 

concurso público para trabalhar em uma penitenciária. Desde então, há cerca de dois anos e 

meio, estou como psicóloga do sistema prisional. 

Nesse período pude conhecer realidades diferentes nas suas formas de sofrimento e 

marginalização. Trabalhei em uma penitenciária com presos comuns e, atualmente, trabalho 

em Hospital de Custódia, com pacientes que cometeram delitos e foram qualificados como 

inimputáveis por apresentarem desordens psiquiátricas no momento do delito. 

Estar tão próxima da exclusão propiciada pela prisão, buscando compreender suas 

implicações macro-sociais, ouvir os elementos determinantes da vida de cada um dos 

indivíduos na realização do delito, observar a degradação de vidas enclausuradas num 
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cotidiano institucional... Um emaranhado de sentimentos e pensamentos me tomam por 

completo a cada instante.  

Mesmo partindo do pressuposto de que a realidade é contraditória, temos que 

considerar que ela tem um direcionamento hegemônico. Dessa forma, compreendo que 

trabalho numa instituição erigida pela sociedade moderna para punir e coagir o corpo 

social. Essa instituição tem um papel específico, tanto no nível simbólico quanto no 

econômico-político. O pensamento carcerário, o Estado Penal e a sociedade punitiva que 

vigoram hoje não deixarão de existir enquanto a mesma ordem social que os alicerçou não 

sucumbir.  

Será, porém, que as instituições prisionais podem, contraditoriamente, encerrar 

experiências positivas ou vivências humanizadoras em seu interior? Como compreender as 

práticas educativas, os momentos fugazes de aparente alegria e aprendizado entre os 

internos, os quais pude observar, tanto na época da faculdade quanto no exercício 

profissional, nas instituições prisionais? Em que medida tais fenômenos se reportam à 

concepção de reabilitação e competem para a manutenção das condições prisionais, 

geradoras de sofrimento e marginalização? 

Conhecer melhor esse universo em seus limites e contradições tornou-se um 

objetivo que se materializou no projeto de mestrado. O presente trabalho buscou analisar as 

características próprias de um projeto desumanizador, erigido simultaneamente como 

instância punitiva de manutenção da ordem e de reabilitação e acesso a direitos sociais dos 

indivíduos marginalizados, sob o ponto de vista do próprio preso-aluno. 

Buscar a construção de um conhecimento reflexivo, pautado pelas vicissitudes do 

concreto é, pois, um primeiro passo para a produção de possibilidades de transformação nas 

condições desumanas a que estão submetidos os presidiários atualmente. Constitui também 
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uma forma de contribuir para uma práxis comprometida e para a possibilidade de 

resistência dos profissionais técnicos desse sistema frente ao controle, dominação e 

punição. Nunca é demais lembrar que, ainda que exista um abismo paradoxal entre a 

realidade posta e a almejada, aquela é ponto de partida para sua transformação objetiva.  
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INTRODUÇÃO 
 

De forma a sistematizar os estudos e a apresentação da elaboração teórico-

metodológica, foi necessário partir de uma crítica ao próprio sistema penal, à sua 

organização e normas, aos papéis que reproduz no interior e exterior do cárcere, ao 

objetivos correcionais e disciplinadores que pretende atingir, sem perder de vista as 

determinações sociais mais amplas que o constituem, desde a aurora das prisões modernas; 

somado a isso esteve a análise de uma compreensão crítica, histórica e social da própria 

formação do homem, sinteticamente compreendida como um processo educativo que nunca 

se põe a termo. 

A concepção sócio-histórica de psicologia afirma que o homem é determinado por 

sua atividade material, constituindo-se, simultaneamente, como sujeito e objeto de sua ação 

intencional. Nessa perspectiva, o homem ao nascer encontra no mundo que o acolhe os 

meios necessários para realizar a atividade que mediatiza sua relação com a Natureza, 

sendo que é nessa relação que ele a humaniza e humaniza-se, engendrando o caráter 

histórico de sua ação. Tais elementos teóricos serão tratados no capítulo: “A Psicologia 

sócio-histórica: uma abordagem materialista, histórica e dialética do ser humano” 

Historicamente, com a ascensão da burguesia, também foi necessário imprimir 

princípios sociáveis à massa social, que foi realizado a partir de uma supervalorização das 

fraudes, a fim de que os bens privados fossem assegurados e o poder garantido. Para isso, a 

concepção da própria ordem social, como categoria válida de maneira intemporal e 

imutável, precisou perpassar toda a atividade dessa sociedade, da produção de seus bens 

materiais aos valorativos. Esses elementos engendraram o nascimento das prisões 
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modernas no final do século XVIII e serão tratados no capítulo “Das prisões de outrora ao 

Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo”. 

Conforme Sá (1996) pontua, a disciplina capitalista contém em seu núcleo dois tipos 

de violência: a denominada “surda”, na qual não ocorre demonstração de forças e 

contenções físicas, desdobrando-se sob a égide da ideologia liberal, e a “direta”, que ocorre 

em caráter excepcional e é aquela em que as prisões podem ser classificadas. 

No intuito de manter a continuidade da ordem capitalista, o Estado, em umas épocas 

mais, em outras menos, tornou-se suscetível às pressões da sociedade civil, num 

movimento de porosidade entre suas funções de coesão e de coerção. A forma do Estado 

lidar com as questões sociais, maneira eufemista de nomear as mazelas oriundas da 

exploração e da mais-valia, são um exemplo disso. É nesse sentido que podemos 

compreender a construção da figura do “cidadão” na sociedade burguesa. 

Segundo Marshall (1967), a produção da cidadania está balizada por três elementos 

fundamentais, surgidos em épocas distintas: pelos direitos civis, constituídos no século 

XVIII; pelos direitos políticos, no século XIX, e pelos direitos sociais, no século XX.  

Para Marshall, as desigualdades oriundas das questões de classe poderiam ser 

compensadas pela produção de uma igualdade de cidadania, desde que o status de cidadão 

pudesse compreender o exercício dos direitos conquistados historicamente e garantidos a 

todos os indivíduos. 

Há que se destacar o caráter distorcido e restrito da emancipação pela garantia da 

cidadania. O que está em jogo é o que Marx denomina de emancipação política, que se 

refere ao nível de apropriação e objetivação que um indivíduo pode alcançar dentro de uma 

determinada ordem de produção.  
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Não há dúvida que a emancipação política representa um grande progresso. Embora 
não seja a última etapa da emancipação humana em geral, ela se caracteriza como a 
derradeira etapa da emancipação humana dentro do contexto do mundo atual. (Marx, 1991, 
p. 28) 
 

Na sociedade capitalista, o limite da emancipação política é a existência da 

propriedade privada e a conseqüente exploração do homem sobre o homem. Marx (1991) 

ainda afirma que “a emancipação política é a redução do homem, de um lado, a membro da 

sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente e, de outro, a cidadão do Estado, a 

pessoa moral” (p. 50). Dessa forma, o discurso e a prática tão em voga na atualidade de luta 

pela cidadania consistem apenas na emancipação possível para os indivíduos dentro dos 

limites do modo de produção capitalista. 

O Estado capitalista tem dupla e contraditória função: garantir a acumulação e a 

reprodução das bases capitalistas – o que significa um agir coercitivo, e lidar com o fato de 

o Estado ser o fiador dessa garantia da acumulação. Para legitimar-se, é preciso que o 

Estado olhe para as questões que não são da ordem do capitalismo, ou seja, ele precisa 

integrar as demandas sociais, as questões que não são de classe, num movimento de coesão.  

Nesse processo de legitimação é que começa a existir, por parte do Estado, uma 

maior implicação para garantir o acesso aos direitos sociais, no sentido do que Marx 

denominou de emancipação política. Esse fato deu-se mais explicitamente no Estado de 

Bem Estar Social, que impôs, de certa forma, algumas restrições à acumulação capitalista, 

com a finalidade de manutenção do modo de produção vigente. 

De qualquer maneira, o que está em pauta pelo atual modelo econômico neoliberal é 

a forma como o Estado, calcado no capital financeiro globalizado, lida com as populações 

cada vez mais expropriadas pela mais-valia e/ou alijadas do processo de produção, num 

movimento crescente de pauperização relativa e até absoluta. Sob este ponto de vista, há 
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que se ressaltar a presença cada vez mais constante do Estado na questão da segurança e na 

construção de uma nova ordem penal. 

Batista (2003), ao prefaciar o livro de Wacquant3, traz à tona importantes elementos 

a essa análise da crise do Estado de Bem Estar Social a partir do fortalecimento do 

neoliberalismo e a conseqüente constituição de um Estado de Tolerância Zero, um Estado 

Penal. Ao fazer referência à Bauman, ela afirma que: “a pobreza não é mais exército de 

reserva de mão-de-obra, tornou-se uma pobreza sem destino, precisando ser isolada, 

neutralizada e destituída de poder” (p. 8). Acrescenta ainda que: “se as prisões do século 

XVIII e XIX foram projetadas como fábricas de disciplina, hoje são planejadas como 

fábricas de exclusão” (p. 8). No momento atual do capitalismo, contudo, assistimos a um 

novo processo de construção do delinqüente a partir de um movimento de criminalização 

da pobreza, inserindo a questão prisional em outra dimensão, para além da função punitiva 

e disciplinar.  

Ao compreendermos a educação como um direito social, caracterizado pelos limites 

da emancipação política e da noção de cidadania, temos na educação de jovens e adultos 

uma forma tardia de garantir o acesso a um direito que fora negado durante o processo de 

humanização dos indivíduos não escolarizados.  

Em relação ao ambiente prisional, vemos que o direito à educação está sendo 

veiculado em espaço nitidamente construído e caracterizado como locus de opressão e 

punição.  

Segundo Portugues (2001), a organização e o funcionamento das escolas nas 

penitenciárias revelam uma condensação de procedimentos pertinentes à gestão 

                                                           
3 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos.  Rio de Janeiro. F. 
Bastos, 2001, Revan, 2003. 
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penitenciária e ao fazer pedagógico propriamente dito. A educação de adultos presos, 

segundo o autor, faz parte de um processo que recebeu influências tanto da história da 

educação de adultos, um projeto progressista, quanto da história das prisões e das formas de 

punição. As contradições oriundas dessa realidade serão discutidas nos capítulos “Educação 

em Estabelecimentos Penitenciários do Estado de São Paulo: limites e possibilidades”. 

De acordo com o censo demográfico da população prisional paulista, realizado pela 

FUNAP, em 20024, o perfil dos presos pode ser descrito, em termos gerais, pelos dados 

abaixo, em números aproximados: 

- Idade: 56% de 18 a 24 anos; 35% de 25 a 34 anos; 

- Raça: 56% consideram-se brancos; 23%, mulatos e 15%, negros; 

- Curso profissionalizante após ser preso: 88% não fez; 

- Escolaridade (antes de ser preso): 71% tem o Ensino Fundamental incompleto e 11%, 

o Médio incompleto; 

- Estudos após ser preso: 82% não estudou após ser preso; 15% estudou, mas 

atualmente não está estudando. Apenas 2% está estudando atualmente; 

- Trabalho: 82% não trabalha. Dos presos que trabalham, 13% trabalham para a própria 

penitenciária, em serviços de limpeza e manutenção; 87% ganham até R$ 20,00 

mensais pelo trabalho; 

- FEBEM: 14% da população passou pela FEBEM por conflito com a lei;  

- Reincidência: 34% voltou a ser preso por ter sido enquadrado em outro delito; 

- Delito (já julgado): 79% por roubo; 5% por porte ilegal de arma; 

                                                           
4 Levantamento demográfico realizado pela FUNAP e LARC Pesquisa de Marketing; dados coletados em CD 
ROOM institucional. 
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- Conhecimento da situação penal: 99% não sabem sobre o tempo de pena de alguns 

dos processos em que estão condenados; 

- Tempo que falta para término da pena: 37%, mais de 4 anos até 8 anos; 31%, mais 

de 2 anos até 4 anos; 

- Progressão de Regime (já fez exames criminológicos?): 71% não fez. 

Em relação às atividades educativas, a FUNAP, de acordo com relatório bienal 

2001/20025, proporcionou Ensino Fundamental em 71 (setenta e uma) unidades prisionais, 

atingindo cerca de 20% da população carcerária. O Ensino Fundamental também é 

operacionalizado pelo Programa do Telecurso 2000, e, atualmente, cerca de 1.000 (mil) 

alunos em 20 (vinte) unidades prisionais são atendidos por esse programa. 

No mesmo relatório, a referida instituição destaca índices do IBGE sobre a 

população paulista, que apontam que 70% é considerada branca, 6% é analfabeta ou não 

freqüentou a escola e 45% não completou o Ensino Fundamental. Esses dados corroboram 

a hipótese de ser a prisão lugar de confinamento de subjetividades e realidades produzidas 

pela exploração social, ou, segundo Rocha (1994), lugar de pessoas pobres. 

Esse fenômeno de criminalização da pobreza tem desdobramentos na conjuntura 

mundial e a análise do sistema prisional de alguns países nos ajuda a compreender melhor 

essa questão. 

Wacquant (2003), ao analisar a substituição do Estado Caritativo6 pelo Estado Penal 

nos EUA afirma que: 

 

                                                           
5 Relatório de atividades 2001/2002 – FUNAP, informativo institucional. 
 
6 O autor utiliza o termo Estado Caritativo, nos EUA, em contraposição ao Estado Providência, característicos 
dos países onde o Welfare State vigorou, fundamentalmente nos países europeus. 
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A destruição deliberada do Estado social e a hipertrofia súbita do Estado penal 
transatlântico no curso do último quarto de século são dois desenvolvimentos 
concomitantes e complementares. Cada um a seu modo, eles respondem, por um lado, ao 
abandono do contrato salarial fordista e do compromisso keynesiano em meados dos anos 
70 e, por outro, à crise do gueto como instrumento de confinamento dos negros em seguida 
à revolução dos direitos civis e aos grandes confrontos urbanos da década de 60. Juntos, 
eles participam do estabelecimento de um “novo governo da miséria” no seio do qual a 
prisão ocupa uma posição central e que se traduz pela colocação sob tutela severa e 
minuciosa dos grupos relegados às regiões inferiores do espaço social estadunidense. 
Desenha-se assim a figura de uma formação política de um tipo novo, espécie de “Estado 
centauro”, cabeça liberal sobre corpo autoritário, que aplica a doutrina do “laissez faire, 
laissez passer” ao tratar das causas das desigualdades sociais, mas que se revela brutalmente 
paternalista e punitivo quando se trata de assumir as conseqüências. (Wacquant, 2003, p. 
55) 
 

Essas reflexões sobre a realidade estadunidense pode contribuir em muito para a 

compreensão do notório direcionamento coercitivo que os Estados vêm assumindo nos 

diferentes países, alicerçada no modelo econômico neoliberal. O trecho a seguir ilustra essa 

possibilidade de generalização, visto que aponta para desdobramentos percebidos na atual 

conjuntura da sociedade brasileira, dentre outras: 

 

O desdobramento desta política estatal de criminalização das conseqüências da 
miséria de Estado opera segundo duas modalidades principais. A primeira e menos visível, 
exceto para os interessados, consiste em transformar os serviços sociais em instrumento de 
vigilância e de controle das novas “classes perigosas”. Prova disso é a onda de reformas 
votadas nestes últimos anos em vários estados [dos EUA], condicionando o acesso à 
assistência social à adoção de certas normas de conduta (sexual, familiar, educativa, etc.) e 
ao cumprimento de obrigações burocráticas onerosas ou humilhantes (...) O segundo 
componente da política de “contenção repressiva” dos pobres é o recurso maciço e 
sistemático ao encarceramento. Depois de ter diminuído em 12% durante a década de 60, a 
população carcerária americana explodiu, passando de menos de 200 mil detentos em 1970 
a cerca de 825 mil em 1991, ou seja, um crescimento nunca antes visto em uma sociedade 
democrática, de 314% em vinte anos. (Wacquant, 2003, pp. 27-28) 
 

A tabela a seguir ilustra os desdobramentos do Estado Penal na criação de novas 

vagas em instituições prisionais no Estado de São Paulo7:  

 

                                                           
7  Dados coletados em www.admpenitenciaria.sp.gov.br, acessado em 10/12/2004. 
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Tabela 1: Total de vagas no sistema prisional paulista (existentes e a serem criadas): 

 

 

Vagas criadas em 100 anos 21.902 

Vagas criadas só nos últimos 50 anos 18.770 
Vagas já criadas (em operação) no 

Governo 
 Mário Covas/Geraldo Alckmin 

50.290 

Vagas em construção: 
Centro de Ressocialização 

Centro de Detenção Provisória 
Alas de Progressão 

Penitenciária Compacta 

 
 

7.040 

Vagas em concorrência: 
 

Alas de Progressão 
Centro de Ressocialização 

Centro de Detenção Provisória 
Penitenciária Compacta 

Anexos 

 
 
 

3288 

Vagas em estudo: 
Alas de Progressão 
Alas de Progressão 

Centro de Detenção Provisória 
Penitenciária Compacta 

CRP 

 
 

5.688 

Total de vagas a serem criadas nos 
Governos Mario Covas/Geraldo Alckmin 

66.306 

 

 

Tais dados apontam para um vertiginoso crescimento no contigente prisional no 

Estado de São Paulo, ao projetar a criação de cerca de 300% a mais de vagas nas 

instituições prisionais, se comparadas àquelas criadas nos últimos 50 anos.  
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Esse fato não evolui isoladamente, visto que está aliado às políticas compensatórias 

dos serviços sociais, aos efeitos das políticas de privatização e sucateamento dos serviços 

públicos, enfim, ao rearranjo neoliberal no trato com o social. Tal panorama constitui os 

elementos que garantem uma progressiva extensão do endurecimento penal do Estado. 

As atividades de cunho reabilitador, como a educação, dentro das instituições 

prisionais, respondem a elementos determinados pelo direcionamento cada vez mais 

punitivo do Estado em relação à população explorada. Esses indivíduos, mormente alijados 

do processo de emancipação política (direitos sociais, cidadania), engrossam as fileiras do 

sistema penal e, num movimento contraditório, garantem sua reprodução, seja de forma 

individual ou coletiva, a partir da subordinação aos ditames neoliberais transvestidos de 

auxílios sociais ou direitos concedidos em situações especiais, como é o caso da educação 

em presídios, por exemplo. 

Diante disso, vislumbram-se questões fundamentais, que nos remetem à questão 

fomentadora desta pesquisa: como o próprio alvo das atividades educativas em 

penitenciária, denominado aqui como preso-aluno, compreende e subjetiva tais atividades 

educativas? 

Os capítulos que se seguem pretendem apresentar, de forma sintética, algumas 

reflexões e contribuições para a explicação desse fenômeno que é subjetivo-social. 
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1. A Psicologia sócio-histórica: uma abordagem materialista, 

histórica e dialética do ser humano 

 

 Ao responder à questão que é o homem?, a concepção sócio-histórica desdobra-se 

em dois eixos fundamentais: a especificidade, ou o que o distingue dos animais,  e as 

diferenciações do ser humano ao longo da história, caracterizando-o em seu processo de 

construção histórica, o que ele é no momento atual e também o que ele poder vir a ser. 

Esses eixos serão explanados a seguir. 

 Segundo Leontiev (1978), o  Homo sapiens sapiens é caracterizado pela liberdade 

da dependência exclusivamente biológica em seu processo de desenvolvimento, que passa a 

submeter-se, fundamentalmente, às chamadas leis sócio-históricas. Esse processo evolutivo 

deu-se a partir do surgimento de uma atividade consciente e coletiva, o trabalho social, 

relacionado ao uso de instrumentos, ao aparecimento da linguagem e da consciência no 

homem. 

 Devemos compreender a questão da liberdade humana dentro do marco marxiano, 

que a compreende como um elemento objetivo, pois se traduz na capacidade do homem de 

criar alternativas e escolhas – a liberdade é uma conquista ontológica do gênero humano; 

portanto, ela nunca é absoluta, não é uma liberdade naturalizada, e é sempre contraditória. 

 Leontiev (1978a e 1978b), partindo dos pressupostos de Marx, pontua que o 

trabalho, ou atividade vital humana, possibilitou, nos primórdios da humanidade, o 

processo de hominização do cérebro, dos órgãos de atividade externa e dos órgãos dos 

sentidos.  
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As modificações anatômicas e fisiológicas devidas ao trabalho acarretaram 
necessariamente uma transformação global do organismo, dada a interdependência natural 
dos órgãos. Assim, o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho modificaram a 
aparência física do homem bem como a sua organização anatômica e fisiológica. (Leontiev, 
1978, p. 73) 

 

 De acordo com Marx (1989), trabalho pode ser definido como: 

 

 (...) um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, por 
sua própria ação, media (sic), regula e controla seu metabolismo com a Natureza. (...) Ao 
atuar, por meio desse movimento sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (Marx, 1989, p. 149) 

 

 De acordo com o desenvolvimento filogenético do gênero humano, calcado na 

atividade material dos indivíduos, o ser humano conquistou uma forma de reagir e registrar 

a realidade objetiva na forma de um reflexo psíquico consciente. Segundo Cheptulin 

(1982): “o reflexo representa a faculdade de uma formação material reagir de uma maneira 

determinada, sob a influência de uma outra formação material (...) e a faculdade de 

representar ou de reproduzir as particularidades desta outra formação material” (p. 78). 

 O reflexo psíquico pode ocorrer em diferentes níveis, de acordo com a 

complexidade evolutiva dos organismos; ele pode ser de caráter sensorial, perceptivo, 

intelectivo ou consciente. O reflexo psíquico consciente, segundo Leontiev (1978), “(...) é o 

reflexo da realidade concreta destacada das relações que existem entre ela e o sujeito, ou 

seja, um reflexo que distingue as propriedades objectivas estáveis da realidade” (p. 69). 

 Para Leontiev (1978a), a estrutura da atividade animal consiste na relação imediata 

entre o objeto da atividade e a necessidade que incitou o animal a agir sobre o objeto. Na 

atividade humana, a estrutura da atividade aparece decomposta em unidades, denominadas 

ações, que se caracteriza por uma não-coincidência entre o objeto sobre o qual o homem 
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age e o motivo pelo qual está agindo. Tal fato tem como desdobramento outra 

especificidade do psiquismo humano, como salienta a citação abaixo : 

 

 A decomposição de uma ação supõe que o sujeito que age tem a possibilidade de 
refletir psiquicamente a relação que existe entre o motivo objetivo da ação e o seu objeto 
(...) Doravante, está presente ao sujeito a ligação que existe entre o objeto de uma ação (o 
seu fim) e o gerador da atividade (o seu motivo). Ela surge-lhe na sua forma imediatamente 
sensível, sob a forma da atividade de trabalho da coletividade humana. (pp. 79 e 80) [ grifos 
meus]. 
 

 Essa ligação comentada por Leontiev será discutida mais adiante na discussão sobre 

o processo de produção de sentidos e significados, próprio do psiquismo humano. O autor 

também ressalta que o trabalho é caracterizado por dois elementos mediadores: o uso e o 

fabrico de instrumentos, compreendidos como meios condutores da ação, e o seu caráter 

coletivo, sendo ambos determinados pelas relações sociais. Na citação a seguir, ao 

explicitar o conceito de instrumento, Leontiev (1978) deixa clara sua determinação social e 

histórica: 

 

 O instrumento não é apenas um objeto de forma particular, de propriedades físicas 
determinadas; é também um objeto social, isto é, tendo um certo modo de emprego, 
elaborado socialmente no decurso do trabalho coletivo e atribuído a ele. (p. 82) 
 

 Luria (1986) também compreende que a apropriação do dado objetivo não é um 

simples reflexo da realidade, visto que o ser humano, no processo dialético de 

apropriação/objetivação, passa a configurar, a partir da linguagem, sua subjetividade 

simultaneamente com a construção do mundo a que pertence. 

 Conforme Furtado (2001) resgata, a hipótese lançada por Luria para a origem da 

linguagem afirma que ela aparece engendrada pela construção do instrumento de trabalho. 
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Sua tese aponta para o surgimento da linguagem como forma de comunicação rudimentar, 

estreitamente ligada a gestos com sons inarticulados, ambos executados durante a atividade 

coletivizada. 

 Assim, de acordo com Luria (1996), “a atividade vital humana caracteriza-se pelo 

trabalho social e este, mediante a divisão de suas funções, origina novas formas de 

comportamento, independentes dos motivos biológicos elementares” (p.21). 

 Ao analisar a estrutura da linguagem, Luria (1986) afirma que a palavra, nas 

primeiras etapas do desenvolvimento da linguagem, possuía um caráter simpráxico, ou seja, 

sua significação inseria-se na atividade prática concreta. Ao emancipar-se dos limites 

pragmáticos, a linguagem tornou-se abstrata e, embora geneticamente constituída pela 

atividade, caracterizou-se por um sistema sinsemântico a partir do enlace entre signos e 

seus significados. 

 A aparição da linguagem como sistema de códigos sinsemânticos é um dos 

elementos determinantes para que o homem adquirisse uma nova dimensão da consciência, 

pois nele começam a formar-se “(...) imagens subjetivas do mundo objetivo que são 

dirigíveis, ou seja, representações que o homem pode manipular, inclusive na ausência de 

percepções imediatas” (Luria, 1986, p. 33). É a partir disso que o homem pôde superar os 

limites da experiência sensorial imediata e construir uma configuração subjetiva da 

realidade material que o circundava, fato essencial que o distingue dos animais. 

 A partir das condições materiais de existência humana surge a existência de uma 

consciência organizada. A consciência é, portanto, produto da relação do homem e da 

humanidade com a natureza.  

Leontiev (1978a) caracteriza a consciência humana como “a forma histórica 

concreta do seu psiquismo” (p. 88). Para ele, “ela adquire particularidades diversas segundo 
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as condições sociais da vida dos homens e transforma-se na seqüência do desenvolvimento 

das suas relações econômicas” (Leontiev, 1978a, p. 88). 

Leontiev argumenta que o estudo da consciência deve compreender a própria 

formação das relações vitais do homens em suas condições sociais e históricas concretas. O 

autor salienta ainda que se deve entender a consciência como um reflexo da realidade, 

refratada através do prisma das significações e dos conceitos lingüísticos elaborados 

socialmente. Para ele, a linguagem é a forma sob a qual opera a consciência. O termo 

reflexo, utilizado pelo autor, é compreendido a partir de uma perspectiva subjetiva da 

apropriação da realidade, e, dessa forma, não se configura como uma relação mecânica e 

determinista. 

Leontiev, a partir dos pressupostos elaborados por Vigotski, afirma que a estrutura 

da consciência caracteriza-se pela relação estabelecida entre sentido e significado. 

 

 A análise deste processo [processo psíquico da compreensão da comunicação 
verbal] representa possivelmente o capítulo central da psicologia da compreensão da 
linguagem. Ao passar a examinar este problema, passamos da análise da compreensão do 
sistema de significações externas da alocução verbal para a compreensão de seu sentido 
interno; do problema da compreensão da palavra, (...) do significado externo do texto, 
para a compreensão do subtexto, do sentido e, em última instância, para a compreensão do 
motivo existente por trás deste texto. (p. 188) 

 

Segundo Vigotski, o significado da palavra é uma construção simbólica da 

realidade social, caracterizado por sua origem convencional e caráter estável. Sentido pode 

ser compreendido como a totalidade dos eventos psicológicos que a palavra produz na 

consciência, sendo determinado por toda a riqueza dos elementos existentes na constituição 

do reflexo psíquico humano. Para ele: 
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A palavra adquire seu sentido em seu contexto e, como é sabido, troca de sentido 
em contextos diferentes. Ao contrário, o significado permanece invariável e estável em 
todas as trocas de sentido da palavra nos contextos distintos (...) A palavra  está inserida 
em um contexto do qual toma seu conteúdo intelectual e afetivo, se impregna desse 
conteúdo e passa a significar mais ou menos do que significa isoladamente e fora do 
contexto: mais porque se amplia seu repertório de significados, adquirindo novas áreas de 
conteúdo; menos, porque o contexto em questão limita e cristaliza seu significado 
abstrato. (Vigotski, 1993, p. 333) 8  

 

 Sigardo (2000) salienta que Vigotski introduziu a noção de mediação semiótica, 

estruturada em um sistema sinsemântico de signos, cuja unidade fundamental é a palavra 

com significado, na compreensão da construção da subjetividade humana em seu processo 

de apropriação/subjetivação.  

O termo mediação, segundo Sigardo (2000), pode ser compreendido em seu sentido 

lato como a “intervenção de um terceiro elemento que possibilite a interação entre os 

termos de uma relação” (p. 38). Severino (2003) afirma que, mais do que elemento que 

liga, mediação é a instância que relaciona objetos e processos entre si e que, a partir disso, 

viabiliza a existência de ambos numa relação de unidade dos contrários. Dessa forma, o 

termo mediação foi considerado nesse trabalho como o elemento que possibilita, e 

constitui, a existência de fenômenos contraditórios, tais como: pensamento e linguagem, 

sentido e significado.  

 Ao descrever a estrutura da palavra, como elemento sinsemântico (enlace signo-

signo), Luria (1986) afirma que: 

 

                                                           
 
8 No original: La palabra adquiere su sentido en su contexto y, como es sabido, cambia de sentido en 
contextos diferentes. Por el contrario, el significado permanece invariable y estable en todos los cambios de 
sentido de la palabra en los distintos contextos (...) La palabra está inserta en un contexto del cual toma su 
contenido intelectual y afectivo, se impregna de ese contenido y pasa a significar más o menos de lo que 
significa aisladamente y fuera del contexto: más porque se amplia su repertorio de significados, 
adquiriendo nuevas áreas de contenido; menos, porque el contexto en cuestión limita y concreta su 
significado abstracto. (Vigotski, 1993, p. 333)      
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 A estrutura da palavra é complexa. A palavra possui uma referência objetal, ou seja, 
designa um objeto evocando todo um campo semântico, possui uma função de significado 
determinado, separa os traços, generaliza-os e analisa o objeto, o introduz em uma 
determinada categoria e transmite a experiência da humanidade. (p. 42)9

 

Segundo Vigotski, o significado da palavra não é imutável no processo de 

desenvolvimento da criança e, por trás dos diferentes significados das palavras, nas 

diferentes etapas do desenvolvimento humano, subjazem diferentes processos psíquicos.  

Dessa forma, à medida em que a criança se desenvolve, muda o significado da 

palavra, signo reversível que faz referência aos enlaces e relações do mundo objetivo, e 

também muda o reflexo desses enlaces e relações que, pela palavra, determinam sua 

consciência, sua forma de pensamento. 

A palavra, ao possibilitar uma duplicação do mundo exterior, engendra também a 

ação voluntária, constituindo-se, portanto, em função reguladora da ação e unidade, célula 

do pensamento (Luria, 1986; Vigotski, 1993). 

Como função reguladora, a linguagem presta-se à regulação da passagem de uma 

ação à outra, ou seja, ao domínio da conduta. Luria (1996) afirma que a origem do ato 

voluntário é a comunicação da criança com o adulto: 

 

No início, a criança deve se subordinar à instrução verbal do adulto para, nas 
etapas seguintes, estar em condições de transformar essa atividade interpsicológica em um 
processo interno intrapsíquico de auto-regulação (Luria, 1996, p. 95) 

 

                                                           
 
9 Segundo Luria (1986), a palavra converte-se em elo ou nó central de toda uma rede de imagens por ela 
evocadas e também de outras palavras ligadas conotativamente à primeira palavra. O conceito de Campo 
Semântico baseia-se na polissemia (ou plurissignificação) característica da palavra. Para o autor, “(...) tanto o 
processo de denominação quanto o processo de percepção da palavra na realidade deve ser examinado como 
um complexo processo de escolha necessário do significado imediato da palavra, entre todo o campo 
semântico por ela evocado” (p.35) 
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O processo dialético de inter-relação da criança com o outro e sua conseqüente 

internalização é um exemplo do desenvolvimento ontogenético do domínio da própria 

conduta pelo ser humano. Tal fato tem como desdobramento uma liberdade essencialmente 

maior na atividade da criança do que na atividade animal, visto que, pela linguagem, a 

criança pode dispor de instrumentos efetivos para sua ação, independente de seu campo 

imediato de percepção. Para Vigotski (1995): 

 

(...) a vontade se desenvolve, é um produto do desenvolvimento cultural da 
criança. O autodomínio, os princípios e meios deste domínio não se diferenciam, no 
fundamental, do domínio sobre a natureza circundante.10 (p. 300) 

 

Vigotski (1993) afirma que, no desenvolvimento dessa função reguladora da 

linguagem, a fala egocêntrica da criança, tal qual conceitua Piaget, é uma forma transitória 

entre a fala externa e a fala interna, como ilustra a citação a seguir: 

 

(...) a linguagem egocêntrica da criança representa um dos fenômenos de transição 
das funções interpsíquicas para as intrapsíquicas, a saber, da forma de atividade social 
coletiva da criança para suas funções individuais. (p. 309)11

 

O autor segue analisando o desenvolvimento da fala interior em pensamento, como 

demonstra o trecho a seguir: 

 

                                                           
10 No original: (...) la voluntad se desarrolla, es un producto del desarrollo cultural del niño. El autodominio, 
los principios y medios de este domnio no se diferencian, el lo fundamental, del dominio sobre la naturaleza 
circundante. 
 
11 No original: (...) el lenguaje egocéntrico del niño representa uno de los fenómenos de transición de las 
funciones interpsíquicas a las intrapsíquicas, es decir de la forma de actividad social colectiva del niño a su 
funciones individuales. 
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A linguagem interna segue sendo, não obstante, linguagem; a saber, pensamento 
relacionado com palavras. (...) Em grande medida, a linguagem interna consiste no ato de 
pensar com significados puros. (idem, p. 339)12

 

Segundo Vigotski (1993), o pensamento não se reflete na palavra, mas se realiza 

nela. O pensamento está, portanto, mediado externamente pelos signos e internamente pelo 

processo de significação. Desse fato resulta que, para se compreender o pensamento, não 

basta a compreensão do significado das palavras que lhe são constitutivas.  

Vigotski (1993 e 1994) postula, a partir disso, que pensamento e linguagem têm 

origens independentes e que não podem ser analisados como uma e mesma coisa. Ele 

concebe uma fase em que o pensamento está substancialmente dissociado da palavra, 

quando a inteligência prática e o uso de signos estão operando independentemente em 

crianças pequenas. Tal dissociação no processo de desenvolvimento ontogenético deve ser 

superada, a fim de que a fala e a atividade prática, tomadas como duas linhas 

independentes de desenvolvimento, possam convergir e dar “origem às formas puramente 

humanas de inteligência prática e abstrata” (1994, p. 33). Para Vigotski, a unidade de 

relação entre o pensamento e a linguagem é a palavra com significado. 

Vigotski (1993) avança no estudo sobre o pensamento e a linguagem ao destacar a 

importância do papel das emoções na constituição do pensamento. Segundo ele, “ (...) a 

compreensão real e completa do pensamento alheio somente resulta possível quando 

descobrimos a trama afetivo-volitiva oculta atrás dele.” (p. 342)13

                                                           
12 No original: El lenguaje interno sigue siendo, no obstante, lenguaje; es decir, pesamiento relacionado con 
palabras. (...) En gran medida, el lenguaje interno consiste en el acto de pensar con significados puros. 
13 No original: la comprensión real y completa del pensamiento ajeno sólo resulta posible cuando 
descubrimos la trama afectivo-volitiva oculta tras él 
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Para Rey (2003), as emoções representam “estados de ativação psíquica e 

fisiológicas, resultantes de complexos registros do organismo ante o social, o psíquico e o 

fisiológico” (p. 242). 

Aguiar (2001), ao discutir a base emocional do pensamento, destaca: 

 

Assim, o pensamento será concebido como pensamento emocionado, a linguagem 
será sempre emocionada, ou seja, terá como elemento constitutivo a dimensão emocional, 
expressando uma avaliação do sujeito, ou seja, o sentido subjetivo que determinado fato 
ou evento tiveram para ele. (Aguiar, 2001, p. 106) 

 

 A autora afirma ainda que, para se compreender o universo dos sentidos pessoais, 

faz-se necessário encontrar as explicações que possam desvelar as “formas de pensar, sentir 

e agir” (Aguiar, 2001, p. 106). 

Vigotski (1993) ressalta que para se compreender a base afetivo-volitiva do 

pensamento é preciso analisar as necessidades e os motivos, que são construídos a partir do 

processo sócio-histórico de apropriação/objetivação, que estão por trás dos significados: 

 

Para compreender a linguagem alheia nunca é suficiente compreender as palavras, 
é necessário compreender o pensamento do interlocutor. Mas, incluída na compreensão do 
pensamento, se não se alcança seu motivo, a causa da expressão do pensamento, é uma 
compreensão incompleta. Da mesma forma, a análise psicológica de qualquer expressão 
somente está completa quando descobrimos o plano interno mais profundo e mais oculto 
de pensamento verbal, sua motivação. (Vigotski, 1993, p. 343)14

 

Para Maura (1995), a necessidade é um estado de carência do indivíduo que o ativa 

em busca de sua satisfação. Ela tem papel regulador e orientador da atividade do sujeito 

                                                           
 
14 No original: Para comprender el lenguaje ajeno nunca es suficiente comprender las palabras, es necesario 
comprender el pensamiento del interlocutor. Pero incluso la comprensión del pensamiento, si no alcanza el 
motivo, la causa de la expresión del pensamiento, es una comprensión incompleta. De la misma forma, en el 
análisis psicológico de cualquier expresión sólo está completo cuando descubrimos el plano interno más 
profundo y más oculto de pensamiento verbal, su motivación. 
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sem, contudo, estabelecer, por si mesma, uma passagem à atividade pelo sujeito. São as 

condições objetivas e a relação do indivíduo com o mundo que determinarão a atividade e 

as satisfações das necessidades, que são construídas socialmente. 

 

O desenvolvimento das necessidades no nível psicológico se leva a cabo, 
precisamente, na forma de desenvolvimento de seu conteúdo objetivo. Esta circunstância 
permite compreender a aparição no homem de novas necessidades, incluindo aquelas que 
não têm similitude com as denominadas “necessidades biológicas”, a saber, as necessidades 
especificamente humanas. Sua formação se explica, em geral, devido a que na sociedade 
humana os objetos das necessidades se produzem, e graças a isso são produzidas também as 
necessidades mesmas. (Maura, 1995, p. 100)15

 

Segundo Leontiev (1978a), os motivos designam “aquilo em que a necessidade se 

concretiza de objetivo nas condições consideradas e para as quais a atividade se orienta, o 

que a estimula” (p. 97). 

Em outro texto, Leontiev (1978b), distingue os motivos entre aqueles que são 

geradores de sentido e os motivos-estímulos. Os primeiros são aqueles que conferem um 

sentido pessoal à atividade realizada pelo indivíduo, destacando-lhe uma perspectiva 

teleológica. São mais constantes e refletem uma íntima relação dos fins da ação com os 

significados sociais. Já os motivos-estímulos são aqueles que impulsionam o sujeito para a 

ação, sendo que suas características são de ordem particular, circunscritas às condições 

concretas da realização da atividade. O autor afirma, ainda, que tais motivos-estímulos 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 
15 No original: El desarrollo de las necesidades en el nivel psicológico se lleva a cabo, precisamente, en 
forma de desarrollo de su contenido objetivo. Esta circunstancia permite comprender la aparición en el 
hombre de nuevas necesidades, incluyendo aquellas que no tienen similitud con las denominadas 
“necesidades biológicas”, es decir, las necesidades especificamente humanas. Su formación se explica, en 
forma general, debido a que en la sociedad humana los objetos de las necesidades se producen, y gracias a 
esto son producidas también las necesidades mismas. 
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podem vir a se tornar motivos geradores de sentido, a depender das condições nas quais a 

atividade se desenvolve. 

 Duarte (1993) explica que todo homem precisa se apropriar de um mínimo de 

objetivações para poder reproduzir-se materialmente. Tais objetivações são caracterizadas 

por uma genericidade em-si, precisamente por que se dão no cotidiano, entendido aqui 

como um conceito helleriano, buscando a continuidade histórica da espécie humana no 

mundo social. Em uma atividade homogênea, ou não-cotidiana, porém, o homem pode vir 

a se apropriar/objetivar a chamada genericidade para-si, que são aquelas produções 

histórico-sociais que representam o próprio desenvolvimento do gênero humano, além de 

representarem  também a relação dos homens para com sua genericidade. 

 O conceito de genericidade-para-si relaciona-se estreitamente com o conceito de 

emancipação humana e pode ser compreendido como elemento norteador, balizado por 

princípios éticos da condição humana, na relação indivíduo-gênero humano. Duarte (1993) 

esclarece ainda que: 

 

 Nesse ponto é preciso diferenciar duas coisas: o surgimento e o desenvolvimento 
das esferas de objetivação genérica para-si é um processo de humanização; isso não 
significa, porém, que todo conteúdo concreto existente no interior de cada uma dessas 
esferas seja humanizador. Basta mencionar o exemplo da ciência. Seu surgimento e seu 
desenvolvimento fazem parte da humanização do gênero humano, mas nem tudo o que se 
produz pela atividade científica pode ser considerado humanizador. O problema se torna 
ainda mais complexo porque um determinado conteúdo de um âmbito das objetivações 
genéricas para-si pode ter um caráter humanizador, mas ser apropriado pelos indivíduos 
no interior de relações alienadas e então passar a ter uma função não-humanizadora. 
(pp.144 e 145) 

 

 A partir disso, fica evidente o papel fundamental da educação no processo de 

emancipação humana. Nesse contexto, toda prática educativa deveria basear-se na 

promoção da formação, nos indivíduos envolvidos nessa relação educativa, de indivíduos 
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mais conscientes de suas determinações sociais, de individualidades para-si. De acordo 

com Duarte (1993): 

 

 O indivíduo para-si é o ser humano cuja individualidade está em permanente busca 
de se relacionar conscientemente com sua própria vida, com sua individualidade, mediado 
pela também constante busca de relação consciente com o gênero humano. (p.184) 

 

Ao analisar a determinação das relações sociais constituídas a partir da dominação 

econômico-ideológica na apropriação do gênero humano, Duarte (1993) afirma que, para 

Marx: 

 

(...) as relações sociais de dominação fazem com que aqueles que produzem, pelo 
seu trabalho, o mundo dos objetos humanos, não possam se apropriar do mundo resultante 
do trabalho humano. As relações de dominação arrancam dos homens sua vida genérica 
(...) (p. 74)  
 

Segundo Marx (1989), o trabalho, na sociedade capitalista, desenvolve-se sob a 

forma de trabalho alienado. A alienação se dá sob dois aspectos: na relação do trabalhador 

com o produto de seu trabalho e no próprio ato da produção do trabalho. 

Marx (1989) afirma que o trabalho, determinado historicamente, ao mesmo tempo 

que engendra a constituição da consciência, diferenciando os homens dos outros animais, 

contraditoriamente torna possível o processo de alienação – o que significa um 

distanciamento entre a produção genérica e a apropriação social dos indivíduos. De acordo 

com Duarte (1993), “a alienação reside no fato da particularidade tornar-se o centro da vida 

do homem singular” (p. 178).  

 Ou seja, o trabalho deixa de constituir “(...) a satisfação de uma necessidade, mas 

apenas um meio de satisfazer outras necessidades” (Marx, 1989, p. 162), porém, 
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aparecendo ao homem “como o único meio de satisfação de uma necessidade, a de manter a 

existência física” (idem, p. 164). 

Durante o processo de humanização, o homem precisa fazer das objetivações 

historicamente acumuladas pela humanidade suas próprias aptidões, elaborando sentidos 

subjetivos para a realidade objetiva, fato que só pode ocorrer se ele entrar em relação 

dialética com os outros homens e com a realidade humana objetivada, ou seja, com os 

significados produzidos historicamente.  

 Na compreensão do processo de alienação, ou seja, de alheamento entre o 

desenvolvimento ontogenético e o desenvolvimento do gênero humano, Leontiev (1978) 

insere os conceitos vigotskianos de sentido e significado. Ele esclarece que, na sociedade 

de modo de produção capitalista, ocorre um processo de alheamento entre sentido e 

significado na consciência dos homens, resultando disso a própria alienação desse sujeito, 

que é encarnada na desintegração de sua consciência e percebida nas contradições objetivas 

de sua atividade. 

Conforme Leontiev (1978) e Heller (1991), a vida do homem é una em sua 

totalidade, não havendo uma ruptura entre sua vida cotidiana e a genérica. Essa unidade 

engendra a possibilidade de uma luta interior, que é traduzida na resistência do homem à 

relação concreta que o aliena. 

 

O fato de o sentido e as significações serem estranhas umas às outras é 
dissimulado ao homem na sua consciência, sob a forma de processo de luta interior, 
aquilo a que se chama correntemente as contradições da consciência, ou melhor, os 
problemas de consciência. São estes os processos de tomada de consciência do sentido da 
realidade, os processos de estabelecimento do sentido pessoal nas significações 
(Leontiev, 1978, p. 128). 
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No trecho anterior, o autor coloca a questão da tomada de consciência, ou do 

processo de reintegração da consciência. Segundo seus apontamentos, vislumbra-se a 

articulação entre a produção de novos sentidos que se expressem nas significações. 

Quando esse processo de produção de novos sentidos abarcam mais elementos da realidade 

concreta de modo reflexivo, objetiva-se como uma forma de transformação qualitativa de 

alargamento de sua consciência. 

 

É uma condição indispensável à evolução da consciência do homem novo: o 
sentido novo deve com efeito realizar-se psicologicamente nas significações, pois um 
sentido não objetivado e não concretizado nas significações, nos conhecimentos, é um 
sentido ainda não consciente, que não existe ainda totalmente para o homem (Leontiev, 
1978, p. 136) 

 

Duarte (1993) afirma que o processo de ressignificação que possibilita o processo 

de humanização, de desenvolvimento da consciência, engendra a formação de um 

indivíduo para-si, de um ser humano que está permanentemente buscando se relacionar de 

forma consciente com sua própria vida, com sua subjetividade, mediado pela relação 

consciente com o gênero humano.  

 

O processo de formação do indivíduo para-si envolve um conjunto complexo de 
fatores, não sendo possível dizer que este ou aquele seja o mais importante. Mas é 
possível afirmar-se que determinados  fatores são indispensáveis a esse processo. A 
relação consciente com as objetivações genéricas para-si é um desses fatores 
indispensáveis à formação do indivíduo para-si (p. 185). 
 

Na perspectiva sócio-histórica, a individualidade é compreendida como um dos 

aspectos da personalidade, constituindo-se como uma peculiaridade desta. De acordo com 

Bruchlinski (et al) (1989): “a individualidade é a combinação das particularidades 

psicológicas do homem que constituem a sua peculiaridade e que o distinguem de todas as 
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demais pessoas (...)” (p. 230). Os autores afirmam ainda que ela: “(...) manifesta-se nos 

traços do temperamento e do carácter, nos hábitos, nos interesses predominantes, nas 

qualidades dos processos de cognição (percepção, memória, pensamento, imaginação) (...)” 

(pp. 230-231) 

Já a personalidade pode ser compreendida como uma qualidade do indivíduo, 

produzida a partir das relações sociais concretas travadas na história de vida de cada ser 

humano. Tem caráter ontológico e tem como condição para sua existência o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Segundo Leontiev (1978b), a 

personalidade é “um produto relativamente avançado do desenvolvimento histórico-social e 

ontogenético do homem”16 (p. 138) 

Conforme Bruchlinski (et al) (1989): 

  
  A noção de “indivíduo” encarna o facto do homem pertencer ao gênero humano. 
(...) Portanto, quem diz a respeito duma pessoa concreta que ela é um indivíduo, diz muito 
pouco. Na realidade isto constata apenas que ele é potencialmente um homem. As ulteriores 
características, mesmo as mais gerais, pressupõem a descrição e a explicação das qualidades 
sem as quais ele continua apenas uma unidade estatística no manual demográfico e não uma 
pessoa real que não só difere das outras mas também actua, pensa e sofre duma maneira 
diferente, uma pessoa que está integrada nas relações sociais como membro da sociedade e 
é comparticipante do processo histórico. O homem que vem à luz como indivíduo, obtém 
uma qualidade social especial tornando-se personalidade. (...) A psicologia designa por 
personalidade uma qualidade social sistemática adquirida pelo indivíduo no processo de 
actividade material e de contacto e que caracteriza o nível e a qualidade da representação 
das relações sociais do indivíduo. (Bruchlinski - et al, 1989, pp. 226-227) 

 

A personalidade é, portanto, um elemento ontológico constituído historicamente 

pelos determinantes biológicos, psicológicos e sociais do indivíduo. 

Dessa forma, a interminável constituição sócio-histórica do humano no homem é 

compreendida pela psicologia sócio-histórica a partir da categoria de gênero humano, sob a 

                                                           
16 No original: (...) es un producto relativamente avanzado del desarrollo histórico-social y ontogenético del 
hombre. 
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perspectiva da apropriação-objetivação em uma relação singular-universal, seja 

emancipadora ou alienante, pautada pela atividade dos indivíduos sociais. Esse processo 

caracteriza-se pela constante geração de necessidades, motivos e respectivos sentidos e 

significados, desdobrando-se na formação da personalidade de cada ser humano. 
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2. Das prisões de outrora ao Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo 

 

De acordo com a leitura histórica elaborada por Foucault (1987), a construção do 

personagem delinqüente e o surgimento das prisões deram-se ao final do século XVIII e 

início do XIX, quando houve a supressão do espetáculo punitivo e o desaparecimento dos 

suplícios aplicados aos corpos dos condenados.  

O castigo passou a ser uma economia dos direitos suspensos (a perda do direito à 

liberdade, por exemplo), dirigindo-se à “alma” dos condenados, devendo atuar sobre seu 

intelecto, sentimentos, vontades e motivações. Foucault (1987) a denomina de penalidade 

incorpórea. 

Segundo Foucault (1987), o discurso e a prática da reabilitação constituem o cerne 

do processo denominado de Reforma Penal. Encontrado a partir da metade do século XVIII 

entre os filósofos, teóricos do direito, juristas, magistrados e parlamentares da Europa 

Ocidental, caracterizou-se inicialmente por uma luta contra a penalidade de suplícios. O 

que vai se constituindo, porém, não é um novo e especial respeito pela humanidade dos 

condenados, pois os suplícios nunca desapareceram realmente, mas uma organização penal 

mais efetiva, objetivando uma vigilância mais eterna do corpo social. O intento não foi 

punir menos, mas punir “melhor”.  

Essa nova perspectiva foi determinada por uma conjuntura marcada por profundas 

transformações econômicas e sociais. Entre os múltiplos fatores que a determinaram, temos 

na ascensão e consolidação da burguesia um de seus pilares fundamentais. 

Segundo Sá (1996), a partir da Revolução Burguesa são lançadas as bases materiais 

e ideológicas para a construção da ordem capitalista, de seu modo de produção 

característico, da conseqüente divisão social do trabalho e da organização social subscrita 
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no antagonismo de classes. Esses fatores passaram a condicionar a vida social, política e 

econômica daquela época até os dias atuais, de forma que a valorização do “indivíduo” é 

apregoada, passando este a ser concebido como um ser moral possuidor de direitos naturais, 

como os de propriedade, segurança, liberdade e igualdade. 

 

 Efetivamente a infração lança o indivíduo contra todo o corpo social; a sociedade 
tem o direito de se levantar em peso contra ele, para puni-lo. Luta desigual: de um só lado 
todas as forças, todo o poder, todos os direitos. E tem mesmo que ser assim, pois aí  está 
representada a defesa de cada um. Constitui-se assim um formidável direito de punir, pois o 
infrator torna-se o inimigo comum. (...) O direito de punir deslocou-se da vingança do 
soberano à defesa da sociedade. (Foucault, 1987, p. 76) 
 

 Depreende-se disso que as leis gestadas no interior dessa sociedade classista 

também são formas de garantir a manutenção do poder e da dominação econômica, 

estabelecidos a partir da sociedade burguesa, ao sustentarem o ideal positivo de ordem 

social como um bem que é ameaçado por aqueles que as infringem. 

A prisão instaura-se, assim, como pena por excelência, numa realidade em que a 

liberdade é um bem universal, garantido legalmente. A privação da liberdade, um ideal 

burguês, constitui um castigo igualitário, pois tem o poder de ser punitivo a todos, sem 

exceção, além de reproduzir uma função social adaptativa, como Foucault (1987) ressalta 

no trecho a seguir: 

 

(...) a privação da liberdade – essa retirada jurídica sobre um bem ideal – teve, 
desde o início, que exercer um papel técnico-positivo, realizar transformações nos 
indivíduos. E para essa operação o aparelho carcerário recorreu a três grandes esquemas: o 
esquema político-moral do isolamento individual e da hierarquia; o modelo econômico da 
força aplicada a um trabalho obrigatório; o modelo técnico-médico da cura e da 
normalização. A cela, a oficina, o hospital. (p. 208). 
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Dessa forma, todo o sistema penitenciário constituiu-se como mecanismo social de 

reprodução ideológica burguesa a partir da repressão social. É um novo modo de domínio 

social ser exercido e mantido, a partir do controle impessoal e generalizado, sob a égide dos 

princípios liberais. 

A característica principal que funda as prisões modernas reside na contradição de 

seus objetivos: punir para intimidar e ressarcir a sociedade, ao mesmo tempo em que age 

como fator de correção e reabilitação de seus condenados. Essa reabilitação pressupõe a 

adaptação do sujeito às normas e regras das prisões e, consequentemente, às normas e 

regras da sociedade capitalista. O sujeito reabilitado seria aquele que está “(...) plenamente 

ajustado ao aparelho carcerário, especificado e patologizado técnica e cientificamente em 

face da sociedade (...)” (Portugues, 2001, p. 369). 

Tais princípios punitivos e ressocializadores característicos das prisões, ao mesmo 

tempo em que negam o caráter religioso das prisões de outrora,17 secularizando o espaço de 

cumprimento da pena privativa de liberdade, produzem uma forma singular de organização 

institucional.  

Embora as instituições em geral possuam tendências para o totalitarismo, pode-se 

afirmar que as prisões são instituições totalitárias por excelência, como afirma Goffman 

(1974). Nas prisões ocorre um fechamento em si mesmo, simbolizado pela barreira à 

relação social com o mundo externo e pela proibição à saída dos presos. Nelas, todos os 

aspectos da vida dão-se num mesmo espaço e sob a mesma autoridade, de forma sempre 

massificada, sendo que as atividades diárias são rigorosamente controladas a partir de um 

plano racional único. 

                                                           
17Os calabouços, as masmorras, os cárceres canônicos, todos precederam a prisão, porém não era constitutivo 
destes o ideal reformador do indivíduo, o suplemento corretivo das prisões atuais. 
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Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho 
onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade 
mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada (Goffman, 1974, p. 11). 
 

As instituições totais, em geral, estabelecem alguns parâmetros em seu interior, tais 

como: a vigilância constante, a divisão em dois agrupamentos básicos e a instauração de 

um sistema de castigo e privilégios para os presos (Goffman, 1974). 

Nas atividades realizadas pelos presos, por exemplo, que geralmente são 

desenvolvidas coletivamente e de forma padronizada, a supervisão é imprescindível, não 

com a finalidade de orientação, mas para garantir o cumprimento das ordens estabelecidas, 

sob pena de punição. Assim, o grande grupo de presos é vigiado e controlado pela equipe 

dirigente, composta pelos agentes de segurança penitenciária (ASP), técnicos forenses e 

diretores, entre outros.  

Cada agrupamento tende a perceber e a lidar com o outro (e consigo mesmo) por 

meio de estereótipos e preconceitos, numa incessante produção de clichês. A própria 

organização racional dos estabelecimentos penitenciários, ao prescrever diretrizes para as 

atividades realizadas em seu interior, tanto para a equipe dirigente quanto para a população 

dos presos, também determina uma política identitária para seus membros.  

Tal dinâmica de reprodução simbólica só pode ser compreendida se levarmos em 

conta a realidade onipresente do poder socialmente estabelecido. O poder permite, a quem 

o possui, impor sua vontade aos outros, passando por cima das motivações pessoais e 

razões sociais dos dominados, inclusive modelando-as. 

Segundo Martin-Baró (1989), o poder pode influir no comportamento das pessoas e 

dos grupos alvos do poder de duas formas: uma imediata, impondo uma direção concreta à 
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ação; outra mediada, configurando o mundo das relações pessoais e determinando os 

elementos constitutivos de suas ações. O autor também pontua que a configuração subjetiva 

dos envolvidos no processo de institucionalização é perpassada pela questão da subjugação 

ao poder exercido pela equipe dirigente, como ilustrado no trecho a seguir: 

 

A institucionalização supõe a consagração daquelas atividades que melhor 
respondam em uma circunstância concreta aos interesses dos grupos que dispõem de maior 
poder. Assim, a ativação das rotinas de institucionalização supõe a realização de um 
domínio social: na medida em que as pessoas aceitam as normas dessas rotinas 
estabelecidas, e as incorporam como seu mundo na socialização, se submetem aos 
interesses sociais impostos através do poder. ( p. 94)18. 

 

Assim como a estrutura da prisão, a definição dos papéis sociais de guarda e de 

preso também é produto dessa realidade social antagônica, baseada nas relações de poder e 

de dominação. São essas condições objetivas que determinam o que a prisão é e deve ser, o 

que significa ser guarda e ser preso e os comportamentos daqueles que devem assumir um 

papel ou outro. No trecho a seguir d´O Processo, Kafka consegue ilustrar a figura do guarda 

que tem perpassado todo o imaginário social desde o surgimento das prisões: 

 

Com efeito, muitos sustentam que, a dizer a verdade, a história não dá a ninguém o 
direito de julgar o guarda. Qualquer que seja o modo sob o qual se manifeste a nós, é, 
apesar de tudo, um servidor da lei que por fim pertence à lei, o que o coloca acima de 
qualquer juízo humano. Tampouco é permitido crer que o guarda seja inferior ao homem; 
em razão de seu ministério, embora este se reduza apenas a guardar a porta, é 
incomparavelmente superior a qualquer que viva livremente no mundo. O homem apenas 
chega à lei em um determinado momento, mas o guarda já está ali. (p. 235) 
 

                                                           
 
18 No original: La institucionalización supone la consagración de aquellas actividades que mejor respondan 
en una circunstancia concreta a los intereses de los grupos que disponen de mayor poder. Así, la activación 
de las rutinas institucionalizadas supone la realización de un dominio social: en la medida en que las 
personas aceptan las normas de esas rutinas estabelecidas, y las incorporan como su mundo en la 
socialización, se someten a los intereses sociales impuestos a través del poder. 

36



Os sujeitos que estão trabalhando em contato direto com os presos, ou com a 

denominação pejorativa de delinqüência, como os agentes de segurança penitenciária ou 

policiais, tornam-se, para a população prisional, expoentes máximos das exigências das 

instituições normativas (prisões, Estado) e passam a sintetizar a contraditória função 

ressocializadora e punitiva característica da lógica prisional em suas atividades laborais. O 

papel repressor do Estado muitas vezes pode se confundir com a atividade dos 

trabalhadores da segurança e da disciplina, chegando mesmo a coincidir com suas condutas 

e valores pessoais. 

Em uma pesquisa sobre o conformismo como desempenho de um papel social, 

Zimbado e seus colaboradores (apud Martin-Baró, 1989) decidiram examinar o efeito da 

prisão no comportamento das pessoas que faziam parte dela. Para isso, prepararam uma 

espécie de prisão no sótão de um edifício da Universidade de Stanford e dividiram o grupo 

dos participantes da pesquisa entre presos e guardas. Eles tiveram como resultado: 

 

Ao final de seis dias tivemos que fechar nossa prisão fictícia porque o que vimos 
era assustador. A maioria dos sujeitos (incluindo nós mesmos) já não distinguia com 
clareza onde terminava a realidade e onde se empenhavam os papéis. (apud  Martin-Baró, 
1989, p. 145)19

 

Durante o experimento, a necessidade dos guardas, virtualmente poderosos, de 

governar sobre os presos, inferiores e impotentes, constituía-se em razão suficiente para 

suportar qualquer indignidade nas relações interpessoais travadas nas condições prisionais 

experimentais. 

                                                           
19 No original: Al cabo de seis días tuvimos que clausurar nuestra prisón ficticia porque lo que vimos era 
asustante. La mayoría de los sujetos (e incluso nosotros mismo) ya no distinguía con claridad dónde 
terminaba la realidad y dónde empezaban los papeles 
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Em outra investigação, realizada por Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson e 

Sanford (apud Martin-Baró, 1989), buscou-se a compreensão da existência de uma 

mentalidade imbuída de preconceitos, a chamada “personalidade autoritária”. 

Para eles, os indivíduos “autoritários” tendem a seguir uma forma própria de pensar, 

baseada na adoção de estereótipos sobre a realidade, classificando as pessoas em grupos 

bem determinados a que atribuem características gerais e simplistas – o pensamento por 

clichês. 

Guardadas as devidas proporções e limites teórico-metodológicos dessas pesquisas, 

suas considerações finais são muito interessantes para a compreensão do fenômeno do 

agrupamento básico que ocorre nas prisões. Elas apontam para uma relação alienada entre 

apropriação e objetivação de características construídas socialmente, o que significa que os 

indivíduos começam a lidar de forma naturalizada com as características da função social 

que exercem. 

Pode-se afirmar, a partir disso, que dois mundos separados e antagônicos se 

constróem nos limites intramuros da instituição prisional, porém, determinando-se 

mutuamente, num movimento dialético. Incluída nesse processo de estigmatização está a 

realidade vivenciada pelos ex-presidiários que, ao egressarem do sistema carcerário, 

carregam consigo marcas dessa lógica maniqueísta, ao menos na aparência, pois uma maior 

aproximação com essa realidade mostra suas contradições. 

De qualquer forma, o poder exercido nos cárceres e para além deles – efeito prático 

da ideologia dominante – sempre aparecerá como uma característica inerente à organização 

racional da prisão. Essa instituição, que possui rígida hierarquia, que rege as relações 

travadas em seu interior, está baseada na assimetria de poder com fins de dominação, 

controle e exploração social. 
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De fato, as prisões possibilitam um poder quase total dos dirigentes sobre a massa 

carcerária, pois exercem sua ação de forma ininterrupta e totalitária nos indivíduos 

condenados. Há que se considerar também o exercício do poder de alguns líderes ou 

facções de presos sobre os demais, na esteira da dominação e opressão em que vivem os 

sujeitos encarcerados20.  

Os presos, ao adentrarem ao sistema, passam por um processo denominado por 

Goffman (1974) de “mortificação do eu” e por Lira (2002) de “discurso que (des)sujeita o 

indivíduo”. Tais fenômenos consistem numa severa violação do eu, do princípio 

fundamental da autonomia do sujeito.  

Via de regra, são todos sistematicamente mortificados ou (des)sujeitados, como, por 

exemplo, ao serem despojados de seus bens, que são substituídos de forma padronizada 

pela instituição. Mendes (2001), presidiário brasileiro, relata um exemplo desse fenômeno 

em sua narrativa autobiográfica: 

 

Revistaram minuciosamente a nós e nossas coisas. Tomaram tudo o que tínhamos, 
até as cuecas. Deram um uniforme bege, de brim grosseiro, o mais largo e enorme possível. 
(...) Depois soube: era grande assim porque encolhia a cada lavagem. (p.  425) 
 

Outra forma de controle e de mortificação consiste na profanação de suas vidas, 

pois suas informações ficam sempre à disposição da equipe dirigente, compondo seus 

prontuários criminológicos e penitenciários, cujos dados documentados descortinam uma 

perspectiva unilateral e normatizadora sobre a própria vida do indivíduo. 

                                                           
 
20 Um fato que deve ser levado em consideração, segundo Salla (2001) e Adorno (1991), é a organização 
própria do mundo dos internos à instituição prisional, ou seja, a constituição de normas, regras e valores 
reproduzidos pela massa carcerária e que tem por objetivo controlar a si mesma. Esse quadro urge ainda mais 
de análise quando se contempla a atual realidade dos presídios brasileiros, principalmente dos Estados de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, que é o da organização em facções criminosas.  
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A introdução do “biográfico” é importante na história da penalidade. Porque ele 
faz existir o “criminoso” antes do crime e, num raciocínio-limite, fora deste. E porque a 
partir daí uma causalidade psicológica vai, acompanhando a determinação jurídica da 
responsabilidade, confundir-lhe os efeitos. (Foucault, 1987, p. 211). 
 

O processo de admissão nas instituições totais deve garantir a constituição de uma 

cooperação inicial (Goffman, 1974) por parte do ingressante. Na prisão, a fim de que o 

novato aceite ser rotineiramente obediente, deverá, pois, ser enquadrado como um 

delinqüente pela equipe dirigente. Muitas vezes lança-se mão do disciplinamento físico 

(torturas, espancamentos, restrições de circulação etc.), a despeito da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, com vistas a este fim. Instaura-se, assim, a perda de um sentido de 

segurança pessoal, já que o ambiente não garante nem mesmo a integridade física. As 

inúmeras denúncias de tortura e abuso de poder no cárcere deflagram subprodutos desse 

suplício diferenciado (Foucault, 1987). 

Um dos objetivos do aparato técnico-ideológico de admissão é que os presos, 

sobretudo os novos, vivam com uma angústia crônica quanto à desobediência às regras e às 

conseqüências cabíveis, podendo, inclusive, passar para um processo de automortificação, 

no qual professem, em concordância com a equipe dirigente, a docilidade ao 

disciplinamento penal. Tal docilidade e adaptação às normas prisionais confundem-se, 

muitas vezes, com o conceito de reabilitação penal esperado dos internos da prisão, como 

será tratado mais adiante. 

O sistema de castigos e de privilégios soma-se a estes procedimentos técnico-

ideológicos das prisões como meio de garantir o funcionamento e o cumprimento de suas 

regras, contribuindo para tornar efetiva suas ações sobre os indivíduos encarcerados, 

fazendo-os respeitar o regulamento da prisão.  
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Foucault (1984) enumera outros princípios básicos de funcionamento das prisões, a 

saber: 

a) o isolamento: a solidão, o não-contato do preso com o mundo exterior, deve ser 

um instrumento da reforma desse indivíduo, tornando-se circunstância 

primordial para a veiculação do remorso, da culpa nas consciências dos presos. 

É também a solidão uma condição para a submissão total, pois torna possível a 

individualização coercitiva. 

 

Acima do guichê, havia um buraco redondo chamado espia. Comecei a me 
apavorar. Nunca havia ficado tão só em minha vida. Olhava pela espia, e na galeria 
não via ninguém, só as portas das celas. Nós estávamos no regime de prova, no qual 
ficaríamos por sessenta dias, sem contato com outros presos, apenas sendo observados 
pelos guardas. (Mendes, 2001, pp. 426-427). 

 

b) o trabalho: também conhecido como laborterapia. Ele é concebido como forma 

de transformar o prisioneiro violento, agitado, agressivo, em uma peça do 

sistema carcerário, que deve desempenhar seu papel com perfeita regularidade. 

É, pois, o processo de transformação do delinqüente num operário dócil:  

 

Não é como atividade de produção que ele é “intrinsecamente útil”, mas pelos 
efeitos que toma na mecânica humana. É um princípio de ordem e de regularidade; 
pelas exigências que lhe são próprias, veicula, de maneira insensível, as formas de um 
poder rigoroso; sujeita os corpos a movimentos regulares, exclui a agitação e a 
distração, impõe uma hierarquia e uma vigilância que serão ainda mais bem aceitas, e 
penetrarão ainda mais profundamente no comportamento dos condenados (...).  
(Foucault, 1987, p. 203). 

 

c) modulação da pena: o regime e a duração do cumprimento da pena devem 

variar de acordo com a forma pela qual o preso a cumpre. É a medida da 

reabilitação do preso, em que a capacidade de adaptar-se à realidade prisional 
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ou de ceder aos apelos da mortificação do eu, constitui critério subjetivo para a 

progressão de sua pena. 

 

Operação corretora, o encarceramento tem suas exigências e peripécias 
próprias. Seus efeitos é que devem determinar suas etapas, agravações temporárias, 
atenuações sucessivas (...). (Foucault, 1987, p. 206). 

 

Assim, muitas das atividades realizadas pelos presos, como o trabalho e as aulas 

(educação formal ou profissionalizante), configuraram-se como estratégias da instituição 

prisional na busca pela transformação do ímpeto agressivo e desordeiro do prisioneiro ou 

mesmo como uma forma de se calcular a modulação da pena a partir da avaliação de como 

está se dando a participação deste nas atividades propostas. 

Como sinaliza Portugues (2001), essas atividades congregam a contradição entre 

punição e reabilitação constitutiva das prisões modernas. Tais elementos contraditórios 

disputam o controle e a prioridade na formulação de políticas públicas penitenciárias e em 

suas formas de gestão na atualidade. 

Refletir sobre os sentidos e significados produzidos pelo preso-aluno sobre as 

práticas “ressocializadoras”, como as atividades educativas dentro das prisões, implica, 

necessariamente, especificar a proposta de ressocialização que está inserida nos objetivos 

legais dessa instituição, expondo seus limites e possibilidades de transformação. 

Antes de se enfocar esses objetivos, é preciso compreender melhor a estrutura 

organizacional atual das instituições prisionais. 

De acordo com o levantamento realizado por Torres (2001), o Sistema Penitenciário 

Brasileiro é regulamentado pela Lei de Execuções Penais – LEP (Lei nº 7.210 de 
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11/07/1984), que determina como deve ser executada e cumprida a pena de privação de 

liberdade e de restrição de direitos. 

A LEP contempla o complemento reabilitador fundante das prisões modernas, 

dispondo a assistência ao preso nas áreas jurídica, educacional, social, religiosa e da saúde, 

tendo como finalidade a prevenção do crime e a orientação ao retorno e ao convívio em 

sociedade, inclusive para os egressos. 

Todo o sistema penitenciário brasileiro está sob a jurisdição do Ministério da 

Justiça, que agrega um órgão específico para essa problemática, o Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Esse conselho atua apenas nas questões de 

propostas para políticas públicas e de fiscalização, visto que a administração dos 

estabelecimentos penitenciários fica a cargo dos Estados da Federação. 

Na maioria dos Estados, tais estabelecimentos encontram-se subordinados às 

Secretarias Estaduais de Justiça. O Estado de São Paulo foi pioneiro na criação de uma 

pasta própria, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), criada a partir do Decreto 

nº 36.463 de 26/01/1993. 

A SAP está dividida em três órgãos21, a saber: 

 

• Coordenadorias dos Estabelecimentos Penitenciários, subdividida por 

seis regiões geográficas no Estado; incumbem-se da implementação das 

diretrizes político-institucionais nas unidades; 

• Escola da Administração Penitenciária (EAP), que tem a atribuição de 

capacitar o quadro funcional e dirigente das unidades; 

                                                           
21 As informações referentes à SAP foram obtidas pelo acesso ao endereço eletrônico: 
www.admpenitenciaria.sp.org.br, acessado em 20/05/2003, e pelas referências de Portugues (2001).  
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• Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP), que tem 

como atribuição proporcionar trabalho, formação profissional, educação 

e cultura para os presos. 

 

De acordo com a SAP, os estabelecimentos penitenciários propriamente ditos, com 

suas respectivas funções e características, estão organizados da seguinte forma: 

 

• Penitenciárias Compactas (PC): com capacidade para 768 presos, 

funcionam em regime fechado e foram elaboradas para oferecer mais 

condições ao projeto reabilitador: Possuem oficinas, salas de aula, 

parlatório, cozinha, ambulatório médico; 

• Alas de Progressão Penitenciária (ALA): com capacidade para 108 

presos, funcionam em regime semi-aberto e foram construídas junto aos 

estabelecimentos de regime fechado; 

• Centros de Ressocialização (CR): com capacidade para 210 presos, 

consistem em unidades mistas, pois funcionam em regime fechado, 

semi-aberto e provisório. É administrado em parceria do Governo 

Estadual com Organizações Não-Governamentais. Segundo suas 

diretrizes, devem contemplar serviços de assistência ao preso, com 

baixo custo para o Estado; 

• Centros de Detenção Provisória (CDP): com capacidade para 768 

presos, são designados para presos que aguardam julgamento e 

funcionam em regime fechado; 
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• Centros de Progressão Penitenciária (CPP): com capacidade para 672 

presos, funcionam em regime semi-aberto e propõem a possibilidade de 

trabalhos fora do estabelecimento; 

• Centros de Readaptação Penitenciária (CRP): com capacidade para 

160 presos, funcionam em regime fechado com celas individuais, 

conhecidos como Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). São 

considerados estabelecimentos de segurança máxima. 

Um aspecto importante a ser mencionado na trama de relações micro-físicas levadas 

a cabo no interior das instituições penais, que interfere principalmente na organização e no 

funcionamento da Educação em penitenciárias, é que o Núcleo de Educação está 

subordinado à Diretoria do Centro de Reabilitação. Tal fato deixa à mostra a expectativa 

que se tem da função reabilitadora implementada pelas atividades educativas. 

Outros fatores a serem ressaltados e que figuram entre a problemática 

punição/reabilitação, na qual está inserida a educação em estabelecimentos penitenciários, 

são: superpopulação, tratamento precário despendido aos presos, corrupção, extorsões, 

tráfico de drogas, práticas de torturas, arbitrariedades dos custodiadores, aviltamento dos 

familiares de presos e a própria organização da massa carcerária em facções criminosas.   

Esses elementos estão na base das condições objetivas nas quais vem se dando o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, tanto no Estado de São Paulo, como em todo o 

Brasil. 

 

Esse contexto social é, como se sabe, bastante propício à 
violência. Venha de onde e de quem vier, a violência constitui código 
normativo de comportamento, linguagem corrente que a todos enreda, 
seja em suas formas mais cruéis, seja em suas formas mais veladas. 
(Adorno, 1991, p. 72). 
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Tudo isso, aliado ao próprio modo de funcionamento das prisões exposto 

anteriormente e à precária oferta de serviços de assistência educacional e profissional, 

forma o cenário no qual se realiza a proposta ressocializadora educativa específica das 

instituições penitenciárias. 
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3. Educação em Estabelecimentos Penitenciários do Estado de São Paulo: 

                                           limites e possibilidades 

 

Até o final de 1970, as escolas em prisões paulistas eram reguladas de acordo com a 

organização da rede regular do ensino público estadual. Segundo Portugues (2001), tal 

proposta mostrou-se inadequada porque ignorava as contribuições da metodologia da 

Educação de Adultos, além de ignorar a característica de rotatividade da população 

carcerária, que inviabiliza um ensino curricular em oito séries anuais, fora as possíveis 

repetências.  

 A partir de 1979, a Secretaria de Estado da Educação deixou de ser responsável pela 

manutenção das escolas prisionais, tarefa que foi delegada à FUNAP22. Tal fato 

desencadeou uma lacuna na atividade educacional em prisões, ao mesmo tempo que 

possibilitou a mobilização e a aglutinação de outras instituições, estranhas à educação 

escolar, mas que eram propositivas em ações para realizar as atividades educativas. 

 

O motivo pelo qual a Secretaria de Educação ausentou-se da educação de 
adultos presos não foi, contudo, pedagógico ou especificamente metodológico. Em 
1979 o governador de Estado de São Paulo, Paulo Egidio Martins (1979-1982), 
interrompeu todos os comissionamentos dos servidores incluindo, portanto os 
professores lotados nos estabelecimentos penitenciários (...). (Portugues, p. 106, 
2001b) 

 

 Nessa época a FUNAP firmou convênio com duas instituições: MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização), posteriormente Fundação Educar, e a Fundação 

                                                           
22 Criada pela Lei nº 1.238, de 22 de dezembro de 1976, que autorizou o Poder Executivo a instituir a 
"Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso", tendo seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 10.235, de 30 de 
agosto de 1977. Com a Lei nº 8.643, de 25 de março de 1994, passou a denominar-se "Fundação Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel". 
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Roberto Marinho. A fundação MOBRAL ficou responsável pelo ensino de 1ª a 4ª série e a 

Fundação Roberto Marinho, de 5ª a 8ª série. 

 O calendário letivo em todas as escolas do sistema penitenciário do Estado de São 

Paulo ficou estabelecido com início em fevereiro e término em julho; a carga horária das 

aulas ficou estabelecida em duas horas, de segunda-feira a sexta-feira; o número de alunos 

era de vinte (20) a vinte e cinco (25) por turma. Tais procedimentos ainda regem as 

atividades educativas no sistema prisional paulista. 

Adotou-se a avaliação processual como forma de avançar nos Programas de 

Educação Básica (PEB). Esses programas eram divididos em três e caracterizavam o Nível 

I (MOBRAL, posteriormente Fundação Educar) e também o Nível II (Fundação Roberto 

Marinho).  A parceria com a Fundação Educar, antigo MOBRAL, terminou em 1990.  

A estrutura e o funcionamento do Programa de Educação de Adultos Presos 

sofreram alterações a partir de 1997, com a implementação do Telecurso 2000. O PEB 

passou a ser denominado Programa de Alfabetização, subdividido em duas etapas: Alfa I e 

Alfa II, ambas pautadas pelas diretrizes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A próxima 

fase é constituída pelo Telecurso 2000, que corresponde ao ensino de 3ª a 8ª série. Tais 

denominações ainda vigoram até os dias de hoje. 

Atualmente a conclusão do Ensino Fundamental é realizada a partir de avaliações 

feitas por professores e instituições alheios ao cotidiano escolar prisional. O Centro de 

Exames Supletivos (Cesu), da Secretaria de Estado da Educação, é responsável pelos 

exames oficiais de suplência em todo o Estado. 

 Esses exames são realizados uma ou duas vezes ao ano. O certificado de conclusão 

do Ensino Fundamental é obtido após aprovação de cinco disciplinas: Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, História e Ciências.  
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 Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a 

FUNAP tem como função a promoção da reabilitação e a ressocialização dos presos. Para 

isso, ela deve realizar programas de cultura, trabalho e educação23.  

De acordo com a análise de materiais de divulgação e de literatura institucional da 

FUNAP, o objetivo geral dessa fundação pode ser sintetizado na proposta de “contribuir 

para a inserção social do homem e mulher presos e egressos para a melhoria de suas 

condições de vida, através da educação, formação profissional e cultural e do oferecimento 

de oportunidades de trabalho remunerado”. 

Os programas desenvolvidos pela FUNAP abrangem projetos nas seguintes áreas: 

- Educação: Com aulas de Ensino Fundamental e Médio; Cursos de enriquecimento 

curricular com temas sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, Drogas e Direitos 

Humanos e Cidadania; Cursos Profissionalizantes; Cultura e Teatro nas Prisões; 

Campeonatos Esportivos e Atividades Recreativas. 

- Laborterapia: Viabiliza vagas de trabalho para presos em oficinas instaladas no interior 

das unidades prisionais e a alocação de mão-de-obra dos presos dos regimes fechado e 

semi-aberto para trabalho em instituições públicas, empresas privadas e terceiro setor de 

forma remunerada. 

- Inclusão Social do Egresso: Com o intuito de atender homens e mulheres egressos do 

sistema prisional do Estado de São Paulo, este programa visa sensibilizar a sociedade a 

colaborar para a inclusão social dos mesmos. É realizado em duas casas, nas cidades de 

São Paulo e de Ribeirão Preto, e conta com parcerias com setores públicos e privados. 

 

                                                           
23 Informações obtidas no site: admpenitenciaria.sp.org.br (acessado em 18/10/2003) 
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Assim, diversas atividades são proporcionadas no intento de ressocialização e de 

reabilitação dos indivíduos encarcerados, porém, devido ao recorte específico desta 

pesquisa, serão enfocadas as atividades e propostas de âmbito educativo-formal, que 

compreendem os programas de alfabetização (Alfa I e II) e Telecurso 2000. 

Em relação a essas atividades, a FUNAP, de acordo com relatório sobre as 

atividades realizadas nos anos de 2001 e 200224, proporcionou Ensino Fundamental em 71 

(setenta e uma)  unidades prisionais, atingindo cerca de 20% da população carcerária. O 

Ensino Fundamental também é operacionalizado pelo Programa do Telecurso 2000; 

atualmente, cerca de 1.000 (mil) alunos em 20 (vinte) unidades prisionais são atendidos por 

esse programa. 

Portugues (2001) e Rusche (1995) relatam os objetivos do programa de educação 

para adultos, descritos a seguir: 

- criar condições para o desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos de forma participativa e crítica; 

- desenvolver as potencialidades dos alunos, preparando-os para o 

exercício pleno da cidadania; 

      - estimular e conscientizar os alunos para a importância dos 

estudos, buscando alternativas atrativas para a participação dos 

mesmos no processo educativo. 

 É preciso salientar que outros fatores, específicos da instituição carcerária, 

compõem o panorama das atividades educativas em penitenciárias, como as possíveis blitz, 

rebeliões ou faltas de alunos por questões de segurança e de disciplina. Na maioria dos 

                                                           
24 Relatório de atividades 2001/2002 – FUNAP, informativo institucional. 
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estabelecimentos, a escola é o único local em que a população carcerária se encontra. Até 

mesmo os chamados “acertos de contas” podem ocorrer nos momentos de aula. Esses 

elementos devem ser levados em conta na análise da possibilidade efetiva de Educação no 

sistema penitenciário. 

Ao se analisar a contradição inerente entre educação e reabilitação na realidade 

prisional, deve-se considerar a possibilidade de os presos desempenharem outros papéis que 

não o de delinqüente ou criminoso a que estão condenados. As salas de aula e de oração, as 

oficinas, indústrias, lavouras etc. podem transformar-se em palco nos quais alguns presos 

acabam por agregar características substancialmente diferenciadas da desqualificação a que 

estão submetidos, como sinaliza Mendes no trecho a seguir: 

 

 Passei a adorar tais reuniões. Tornaram-se parte importante de minha existência. O 
ambiente era muito agradável, mas o fundamental e que mais me motivava, era a liberdade 
que tínhamos ali. Éramos tratados como pessoas capazes de pensar, de compreender e criar. 
Falávamos o que queríamos, sem medo de censura ( 2001, p. 464) 

  

 Tais eventos podem vir a constituir-se como espaços contraditoriamente 

caracterizados tanto pela resistência à mortificação do eu e ao modelo hegemônico da 

reabilitação, quanto pela manutenção das relações prisionais postas, como destaca o trecho 

a seguir: 

 

De qualquer forma, contudo, as atividades dispostas aos indivíduos punidos pela 
administração penitenciária inserem-se, de forma inequívoca, nos aspectos de contenção e 
controle da massa encarcerada que, no limite, pressupõem a finalidade da pena de 
encarceramento: a punição. (...) Por um lado, as rígidas normas e procedimentos oriundos 
da necessidade de segurança, ordem interna e disciplina das unidades que prescrevem as 
atividades escolares, a vigilância constante ou até mesmo a ingenuidade dos educadores, 
podem contribuir para que a escola seja mais um dos instrumentos de dominação (...). Por 
outro lado, a escola pode apresentar-se como um espaço que se paute por afirmar a vocação 
ontológica do homem, a de ser sujeito, que pressupõe o desenvolvimento de uma série de 
potencialidades humanas, tais como: a autonomia, a crítica, a criatividade, a reflexão, a 
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sensibilidade, a participação, o diálogo,  o estabelecimento de vínculos afetivos, a troca de 
experiências, a pesquisa, o respeito e a tolerância, absolutamente compatíveis com a 
educação escolar, especificamente a destinada aos jovens e adultos.  (Portugues, pp. 97, 
102 e 103, 2001b) 

 

 Um dos pontos fundamentais dessa questão é que, a partir do descolamento do 

padrão de existência maniqueísta (agrupamentos básicos) existente no cotidiano prisional, 

tem-se condições para a demonstração concreta de que as diferenças de caráter (alienadas e 

alienantes), forjadas para e pelos agrupamentos básicos da prisão, não são um fato 

inevitável nem imutável. Elas são construídas a partir da realidade concreta em que estão 

inseridos os indivíduos que compõem os agrupamentos. 

 A lógica que permeia a visão proposta pela presente pesquisa não é mecanicista e 

determinista, mas dialética e materialista, que compreende a realidade como passível de 

transformações históricas no interior mesmo de suas contradições objetivas. Essa 

perspectiva, já descrita anteriormente, concebe que a maneira de agir do homem em sua 

relação com a natureza e com o mundo humano revela o processo de objetivação e 

apropriação que constitui sua condição humana e o define como indivíduo singular. 

Para dar conta da investigação da realidade circunscrita da Educação em sistema 

penitenciário, faz-se necessário, além de contemplar as determinações econômicas e sociais 

mais amplas, analisar as formas de relacionamento travadas na cotidianeidade. Conforme 

Heller (1991), a análise da esfera do cotidiano possibilita a compreensão da inter-relação 

entre o mundo econômico-social e a vida dos indivíduos em suas produções objetivas, 

como a linguagem, os costumes sociais e o uso de objetos.  

 Heller (2000) pontua que o pensamento e as atividades cotidianas formam uma 

unidade indissolúvel. Nesse contexto, a linguagem serve eminentemente para descrever e 

comunicar fenômenos, em vez de mediar as reflexões sobre as atividades a que se refere.  
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Destacam-se as seguintes características do pensamento cotidiano: ultrageneralização entre 

situações, estabelecendo analogia entre elas; decisões baseadas na mera probabilidade e 

governadas pelo pragmatismo e economia de reflexão. 

A essência do cotidiano está, portanto, na forma como o indivíduo se relaciona com 

as ações que realiza. O cotidiano pode ser caraterizado pela mera reprodução individual,  

sem uma relação consciente com os fins do trabalho realizado e com sua própria vida. A 

autora observa que o homem particular, ou homem do cotidiano25, é atuante e fruidor, 

fundamentando suas ações quase que exclusivamente no pensamento corriqueiro, não tendo 

tempo nem possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum aspecto. 

 A vida cotidiana, em nosso momento histórico, dirige-se fundamentalmente à 

adaptação irrefletida do sujeito às forças produtivas; essa premissa deve ser considerada no 

estudo das atividades implicadas nessas forças, permitindo a compreensão da gênese e do 

devir do ser social concreto.  

 Segundo Duarte (2001), no surgimento da sociedade capitalista a educação escolar 

institucionalizou-se, passando a uma forma socialmente dominante de educação. A vida 

cotidiana na referida sociedade tornou-se mais complexa, exigindo uma aprendizagem mais 

ampla do que aquela que o grupo familiar podia oferecer. O homem particular começou a 

precisar de certas capacidades mínimas para atuar na heterogeneidade das esferas que 

passaram a compor o cotidiano social e educar para o trabalho passou a ser a essência das 

propostas educativas mais pragmáticas. 

 O autor, porém, ressalta a necessidade de a escola superar as exigências de 

transmissão do saber cotidiano, definindo a prática pedagógica como uma prática que 

                                                           
 
25 Pode-se traçar um paralelo com o conceito de indivíduo em-si para Duarte (1993). 
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pretende a formação, pelos indivíduos envolvidos no processo, de uma relação consciente 

entre suas vidas particulares, concretas, e suas possibilidades de existência historicamente 

determinadas. Trata-se, portanto, de garantir a transmissão das aquisições sócio-históricas 

acumuladas pela humanidade, engendrando a constituição de indivíduos criadores de todas 

as manifestações da vida, numa: 

 

 (...) prática pedagógica que não se reduza ao nível da inserção do indivíduo na 
socialidade em-si, mas que tenha por objetivo fundamental que esse homem viva uma 
socialidade para-si, não terá como valores norteadores aqueles ditados pelas relações 
sociais fetichizadas, mas sim aqueles que, surgidos nas contradições da realidade social, 
contêm potencialmente a força de criação de uma realidade não determinada pelas relações 
de dominação. (Duarte, 1993, p. 120) 
 

Segundo exposto em capítulo anterior, os objetivos da Educação em sistema 

prisional propostos pela FUNAP preconizam práticas pedagógicas capazes de mediar a 

construção de indivíduos críticos de si mesmos e da realidade em que vivem, ao mesmo 

tempo que apontam para a execução de práticas pedagógicas que procuram engendrar a 

produção de indivíduos ressocializados, ou reabilitados.  

Os dados biográficos, os prontuários criminológicos e pedagógicos, que 

acompanham os indivíduos punidos em sua trajetória de aprisionamento e de exclusão, 

constituem-se como peças fundamentais na construção da figura do delinqüente. Muitas 

vezes, a adjetivação bom aluno é traduzida por bom preso. 

 

Os pressupostos metodológicos do programa de educação de adultos presos, 
fundamentados na participação ativa dos alunos em sala de aula e na construção da 
proposta curricular, que ensejam o estabelecimento de vínculos de confiança e anunciam o 
diálogo para a construção de conhecimentos, tornam-se, dessa forma, vazios de sentido 
prático. (...) A preservação dos indivíduos punidos encontra, assim, na educação escolar, 
rigorosamente seu oposto: o ajustamento à máquina carcerária, ao poder disciplinar das 
prisões. Na necessidade de mostrar-se como “bons presos” para a obtenção de privilégios e 
da progressão de regime, os alunos vão evitar se expor ao risco de privar-se destas 
prerrogativas institucionais, uma vez cientes de que o educador participa, direta ou 
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indiretamente, da avaliação de sua conduta na Comissão Técnica de Classificação.  
(Portugues, p. 150, 2001b) 

 

Diante disso, vislumbram-se questões fundamentais, que nos remetem ao problema 

que esta pesquisa se propôs a investigar: como um protagonista da educação em 

penitenciária, denominado aqui como preso-aluno, compreende e subjetiva tais atividades 

educativas? 
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4.  A pesquisa 

 

4.1 Problema 

 

Quais os sentidos e significados produzidos por um preso-aluno sobre a educação 

no sistema prisional? 

 

4.2 Hipótese 

 

A apropriação e a objetivação das atividades educativas realizadas no interior de um 

estabelecimento penitenciário estão submetidas à lógica da instituição total, porém 

constituem-se em elementos de resistência do indivíduo encarcerado ao sofrimento advindo 

da privação de liberdade. 

 

4.3 Objetivos 

 

 GERAL   

- Analisar o processo de produção de sentidos e significados sobre a educação em 

sistema penitenciário, sob a ótica do preso-aluno, articulando consciência e atividade. 

 

 ESPECÍFICOS  

- Desvelar o processo de significação sobre a educação em sistema penitenciário, a partir 

da análise da história de vida do preso-aluno; 
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- Refletir sobre a reprodução da macro-estrutura social na micro-estrutura da educação no 

sistema penitenciário; 

 

- Refletir sobre as aproximações e/ou distanciamentos entre educação no sistema 

penitenciário com as características contraditórias de reabilitação e punição, próprias 

desse Sistema.  

 

4.4 Método 

 

A proposição metodológica deste trabalho, em consonância com os pressupostos 

marxianos, optou por um procedimento de pesquisa dialético em seu próprio processo de 

pesquisar. Dessa forma, buscou-se a apreensão da produção de sentidos e significados sobre 

a significação de educação no sistema prisional, sob a ótica do preso-aluno, a partir da 

relação dialética entre os dados e a análise, perscrutando as relações que mediatizam os 

elementos da consciência do entrevistado com a realidade social que o determina. 

O método, para Marx, significa uma determinada perspectiva que permite ao sujeito 

compreender a realidade em sua totalidade, não caracterizando, portanto, um mero conjunto 

de procedimentos e técnicas. 

De acordo com os pressupostos metodológicos do materialismo histórico-dialético, 

analisar  significa separar em partes, desconstruir o fenômeno que foi apreendido na 

aparência, buscando em cada parte – unidade de análise – em que medida ela representa o 

todo.  

É preciso, pois, desvelar o real aparente, que é o ponto de partida para a apreensão 

da essência do fenômeno. De acordo com Marx (1982), “(...) o método que consiste em 
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elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se 

apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado” (p. 14). 

Nesse movimento, os elementos da análise que permitem uma aproximação 

materialista, histórica e dialética com o objeto de pesquisa devem ser perpassados por 

alguns fundamentos metodológicos que, segundo Vigotski (1994 e 1995), consistiriam, 

basicamente,  em analisar os processos, a fim de objetivar sua explicação e não sua mera 

descrição. 

Para Vigotski, o objeto de estudo da psicologia são as chamadas funções psíquicas 

superiores26. Estas não são inatas e imutáveis, mas sofrem mudanças e são construídas a 

partir da atividade consciente do indivíduo. Devido a isso, a análise dos dados não deve 

incidir especificamente sobre o objeto, mas sobre o processo que o constitui. Segundo 

Vigotski (1995): “Estudar algo historicamente significa estudá-lo em movimento. Esta é a 

exigência fundamental do método dialético”27 (p. 67). 

 Os fenômenos psíquicos, como os sociais, caracterizam-se por movimentos 

contraditórios que culminam em uma síntese, não definitiva, e, por isso, ponto de partida 

para uma nova contradição. Neste sentido, o conhecimento não é obtido simplesmente ao 

descrever o fenômeno em sua aparência, mas ao analisá-lo naquilo que lhe é constitutivo, 

essencial, em suas relações e movimentos processuais. 

Nesse sentido, a tarefa da análise é revelar tais relações constitutivas dos 

fenômenos, desvelando a própria essência dos fatos. O conhecimento de um fenômeno irá 

                                                           
 
26 Vigotski (1994) conceitua função psíquica superior com referência à combinação entre o instrumento e o 
signo no desenvolvimento da criança, que lhe possibilita desenvolver atividades tipicamente humanas. As 
principais funções seriam: memória, atenção e percepção. 
 
27 No original: Estudiar algo históricamente significa estudiarlo en movimiento. Esta es la exigencia 
fundamental del método dialéctico 
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depender, portanto, da explicação das relações e fatores que o determinam e o inserem em 

uma totalidade.  

Marx (1982), ao discorrer sobre o método científico da economia política, afirma 

que “em todas as formas de sociedade se encontra uma produção determinada, superior a 

todas as demais, e cuja situação aponta sua posição e influência sobre as outras” (p. 18). 

Em outra passagem, o autor pontua que: “a anatomia do homem é a chave da anatomia do 

macaco” (Marx, 1982, p. 17), ou seja, para realizar a análise de uma dada realidade, há que 

se ter como parâmetro os elementos mais desenvolvidos encontrados na totalidade.  

Assim, a compreensão sócio-histórica da subjetividade é compreendida aqui a partir 

da categoria de gênero humano, sob a perspectiva da apropriação-objetivação em uma 

relação singular-universal, seja emancipadora ou alienante,  mediada pela relação singular-

particular. 

Segundo Aguiar (2001b), esse método possibilita uma generalização a outras 

realidades, na medida em que consegue revelar o processo, o movimento pelo qual se 

constituiu o objeto de estudo. A autora esclarece que: 

 

Cada caso é único e a informação torna-se relevante e pode ser generalizada a 
outros casos não porque os resultados obtidos sejam estendidos a outras situações ou 
sujeitos pretensamente semelhantes, ou comparados a eles, mas porque essa abordagem 
nos permite apreender o processo, as determinações constitutivas. Assim, a generalização 
se define pela capacidade explicativa alcançada sobre uma diversidade de fenômenos. Dá-
se, portanto, pela capacidade de desvelamento das mediações constitutivas do fenômeno 
pesquisado, contribuindo qualitativamente no curso da produção teórica (p. 139)  

 

Como foi descrito no capítulo teórico, Vigotski afirma ser a palavra com significado 

a unidade de análise do discurso dos sujeitos. Para não encarar de forma reducionista tal 

unidade de análise, reproduzindo um materialismo mecanicista, é preciso deixar claro que a 
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palavra deve ser apreendida como algo em constante movimento, não se desdobrando 

unicamente na forma de um significado socialmente estabelecido. 

O significado é elemento que compõe a palavra; a palavra é atravessada pelos 

sentidos produzidos pelo sujeito. Sentido e significado devem, portanto, ser analisados em 

sua relação dialética, na qual se constróem como elementos contrários em uma unicidade 

que os insere na totalidade concreta do discurso.  

Luria (1987) propõe, na análise de um texto (seja escrito ou oral), priorizar os 

núcleos semânticos. O autor afirma que, na linguagem oral, os elementos auxiliares que 

permitem individualizar melhor os núcleos semânticos essenciais e atingir o sentido geral 

do texto são: a entonação, a enfatização, a utilização de pausas, de espaços orais em forma 

de diferentes tempos de alocução etc. Segundo ele: 

 

 A análise deste processo [psíquico da compreensão da comunicação verbal] representa 
possivelmente o capítulo central da psicologia da compreensão da linguagem. Ao passar a 
examinar este problema, passamos da análise da compreensão do sistema de significações 
externas da alocução verbal para a compreensão de seu sentido interno; do problema da 
compreensão da palavra, (...) do significado externo do texto, para a compreensão do 
subtexto, do sentido e, em última instância, para a compreensão do motivo existente por 
trás deste texto. (p. 188) 
 

Desse ponto de vista, propôs-se a análise das entrevistas a partir das características 

da análise qualitativa elencadas por Bardin (s/d., p. 170-173) e Minayo (2000, p. 206), a 

saber: 

1) A compreensão do discurso como palavra em ato. Assim, a construção da 

palavra se dá a partir da elaboração de um sentido, no qual operam-se 

transformações semânticas; 
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 2) O discurso não é tomado como um produto acabado, pois é compreendido em seu 

processo de elaboração, com suas contradições e incoerências; 

3) Tem como princípio a triangulação entre locutor/seu objeto de 

discurso/interlocutor. 

4) A entrevista é analisada como uma totalidade organizada e singular, sendo que 

os elementos indicadores da análise adaptam-se à irredutibilidade do locutor. 

 

Os elementos relacionados na análise materialista e dialética da linguagem, porém, 

não se restringem apenas às falas produzidas pelos sujeitos entrevistados. Considera-se a 

necessidade de retomada da literatura a fim de subsidiar a construção das abstrações 

teóricas para, assim, poder conhecer, desvelar e interpretar a realidade pesquisada: 

 
 (...) o desvendar de um fenômeno inserido numa totalidade é tarefa que não se 
cumpre simplesmente. Implica um longo trabalho de investigação que passa pela análise 
do fenômeno e de suas determinações para, a partir desta análise, se recompor o 
fenômeno, agora, já descobertas estas determinações. Nesse processo, o sujeito do 
conhecimento parte do concreto e, com sua análise reconstrói o fenômeno no pensamento, 
descobrindo suas determinações e, portanto, reconstruindo-o como fenômeno abstrato; 
torna-se, então, necessário reinseri-lo em sua realidade e em sua totalidade, reproduzindo-
o como concreto, um concreto que, agora, é um produto do trabalho do conhecimento 
humano e, portanto, um concreto pensado. (Andery et. al., 1988, p. 428) 

 

4.5  Procedimentos metodológicos 

 

Os trabalhos para a elaboração e consecução da presente pesquisa deram-se, 

primeiramente, a partir de consulta à literatura sobre a Psicologia Sócio-histórica, Educação 

e Sistema Prisional. 

Em relação ao levantamento bibliográfico, foram realizados estudos sistemáticos 

dos textos pertinentes e reflexões sobre os mesmos, objetivando-os em sínteses escritas, as 
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quais subsidiaram a construção dos capítulos teóricos e das análises apresentados nessa 

Dissertação. 

Optou-se pela realização de estudo de caso, nos moldes da pesquisa qualitativa. As 

entrevistas realizadas estiveram centradas na relação entre sentido e significado produzidos 

pelo sujeito. 

Tendo em vista as situações específicas de ambos os pólos constitutivos da 

investigação proposta, é preciso destacar algumas ressalvas que dizem respeito à relação 

entrevistador/entrevistado constituída nos momentos das entrevistas. 

 Muitas vezes o pesquisador pode se deparar com um movimento de 

escamoteamento das impressões e opiniões por parte do entrevistado, com a finalidade de 

proteger o próprio grupo e a si mesmo. Na realidade circunscrita da instituição prisional, 

em que os sujeitos vivem sob vigilância constante, em um ambiente punitivo, a inserção de 

um indivíduo alheio a essa dinâmica, no caso o pesquisador, deve ser pensada em sua 

contradição, em seus conflitos, advindos, inclusive, de sua simples presença. Quanto à 

pesquisa realizada, em que a pesquisadora é funcionária técnica de uma penitenciária do 

Estado de São Paulo, tais contradições tendem a ser mais explícitas. 

A figura do técnico (psicólogo, assistente social, jurista, médico etc.) em instituição 

prisional nasceu no bojo da possibilidade de prever, controlar e adestrar o corpo social a 

fim de manter o status quo e o poder socialmente estabelecidos. Martins (1997), nas 

considerações finais sobre sua pesquisa sobre o papel do psicólogo em instituições penais, 

salienta que: 

 

(...) a relação do profissional de psicologia com a população carcerária define-se por 
sua ação prática, podendo oscilar desde uma representação deste enquanto policial 
especializado – capaz de “ler mentes”, “adivinhar coisas” e dissimular o que é de fato 
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(policial), até a de “advogado de defesa”, alguém capaz de reconhecê-la e tratá-la [a 
população carcerária] enquanto seres humanos, encontrando na relação um continente 
afetivo, um espaço possível de aproximação diante das inúmeras dificuldades enfrentadas na 
experiência carcerária. (Martins, 1997, p. 90) 

 

 De uma forma ou de outra, a figura do psicólogo é comumente apreendida em uma 

perspectiva estereotipada, fato que pode determinar o universo de discursos possíveis 

produzidos pelos entrevistados. Tal fato é de suma importância, visto que, em uma relação 

comunicativa, a fala do sujeito emissor sempre se dirige a um outro. É precisamente nessa 

situação de intersubjetividade que foram construídas as entrevistas para a pesquisa. A 

relação pesquisadora/preso-aluno, configurada inicialmente por essa estereotipia, foi 

analisada nessa pesquisa em sua dinâmica contraditória. 

Outra questão importante diz respeito à forma de registro das entrevistas. A 

utilização de gravador K7 consistiria, muito provavelmente, em elemento com poder 

inibitório numa realidade tão desprovida do exercício do direito de falar o que se pensa e se 

deseja. Portanto, a escolha em realizar algumas anotações durante as entrevistas, para 

depois relatá-las, numa produção de “narrativa da narrativa” do entrevistado, foi 

compreendida como a melhor saída para essa situação. As palavras que nos relatos 

aparecem entre aspas referem-se àquelas pronunciadas nas entrevistas, tanto pelo 

entrevistado quanto pela entrevistadora. 

As atividades da pesquisa foram feitas de acordo com as normas estabelecidas pelas 

Diretorias dos Centros de Segurança e Disciplina das penitenciárias nas quais se 

desenvolveu a pesquisa, o que muitas vezes significou a presença de um agente de 

segurança penitenciária próximo à sala onde eram realizadas as entrevistas. Dessa forma, as 

questões referentes ao modo de organização da instituição penitenciária, caracterizados 

pelo controle e vigilância, perpassaram toda a fase das entrevistas da pesquisa. Muitas 
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vezes tais elementos desempenharam papel fundamental na narrativa do entrevistado, de 

modo a expressar, substantivamente, a vivência prisional experimentada por ele. 

O primeiro passo para a escolha do entrevistado foi realizado por meio de conversas 

com a Diretora de Educação, nas quais foi explicado o caráter da pesquisa. A partir disso, 

entrou-se em contato com as professoras do ALFA I (1ª e 2ª séries), para que indicassem 

possíveis presos-alunos para entrevista preliminar; estas indagaram os alunos sobre a 

possibilidade de participarem da pesquisa, explicando a eles o objetivo meramente 

acadêmico da atividade, ou seja, deixando claro que a participação não iria reverter em 

elemento diferenciador na progressão do regime de cumprimento de suas penas ou 

quaisquer outros benefícios ou restrições institucionais.  

Alguns sujeitos prontificaram-se a participar e, dentre esses, escolheu-se um 

entrevistado para uma entrevista-piloto. Tal escolha baseou-se em suas características, 

salientadas pelas professoras, como: participativo, ter fluência verbal, uma possível 

facilidade em diferenciar o papel da entrevistadora como pesquisadora e não como 

psicóloga da instituição, além das características intersubjetivas vislumbradas a partir do 

contato prévio que pude ter, em minhas atividades profissionais no papel de técnica da 

penitenciária, com o entrevistado28. 

Decidiu-se pela continuidade das entrevistas e da pesquisa com o mesmo 

entrevistado, como os relatos e a análise a seguir evidenciam. Ao todo, realizaram-se três 

entrevistas, sendo que as duas primeiras numa Penitenciária de regime fechado (a mesma 

na qual a pesquisadora estava lotada), e a última numa Penitenciária de regime semi-aberto. 

                                                           
28 O entrevistado já havia sido avaliado por mim para progressão de regime e, segundo o parecer da Comissão 
Técnica de Classificação da Penitenciária, ele obteve indicação positiva para progredir ao regime semi-aberto. 
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A continuidade das entrevistas com o mesmo preso-aluno refletiu uma tentativa de 

compreender os limites postos pela dinâmica dos agrupamentos básicos na instituição 

prisional, além da constatação da existência de muitos elementos universais trazidos pelo 

relato da história de vida do entrevistado, que, apesar de manifestar sua singularidade, 

podem ser considerados como expressão das múltiplas determinações do fenômeno da 

educação no sistema prisional, representando uma síntese dessa totalidade. 

Oliveira (2001) afirma que o indivíduo é um ser singular que se relaciona com o 

gênero humano, a universalidade, a partir da mediação da sociedade, das  condições 

concretas de sua vida, o que pode ser denominado de particularidade. Dessa forma, é 

precisamente na particularidade que se desenvolve a relação entre singular-universal 

engendrada pelo processo de apropriação-objetivação, característico da atividade vital 

humana.  

 A autora atenta para o fato de que, em uma análise sócio-histórica da formação do 

indivíduo, deve ser levada em consideração a relação indivíduo-genericidade e não a de 

indivíduo-sociedade, como mediação da relação singular-universal, pois: 

 

 Quando a relação singular-universal é considerada epistemologicamente somente 
do ponto de vista da relação entre o indivíduo e a sociedade, a emancipação do homem 
singular fica restrita somente ao que MARX chamou de mera emancipação política que 
está inerente à concepção de cidadão, à relação do indivíduo com o Estado, somente, e 
não a relação do indivíduo com o gênero humano. Nessa visão o objetivo último da 
relação indivíduo-sociedade fica restrita ao processo de adaptação do indivíduo à 
sociedade, que, na concepção neo-liberal de indivíduo e de sociedade, se tornou hoje a 
palavra de ordem. (Oliveira, 2001, p. 21)  

 

 Oliveira (2001) e Duarte (1993) esclarecem ainda que a particularidade é 

elemento essencial na análise da constituição do indivíduo, na medida em que é por meio 

dela que a universalidade se concretiza na singularidade, visto que nenhum homem se 
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relaciona imediatamente com o gênero humano, mas pelas condições sociais concretas em 

que está inserido. 

A análise que será apresentada a seguir consistiu, primeiramente, nas repetidas 

leituras dos relatos das entrevistas, com a finalidade de apropriação dos conteúdos e da 

forma de elaborá-los pelo entrevistado. 

O próximo passo foi o de apontar elementos fundamentais, tanto em relação à 

temática e conteúdos relevantes para o entrevistado e/ou aqueles apresentados pela 

literatura, quanto às formas de expressões apresentadas por ele, separando tais elementos 

em trechos a serem analisados. 

A seguir, realizou-se a análise de cada trecho, tomando-se como base a relação 

intersubjetiva criada pela condição da entrevista, submetendo-o à totalidade dos relatos e 

relacionando-o com as abstrações teóricas subsidiadas pela literatura consultada para, por 

fim, retornar ao próprio relato a fim de compreendê-lo em suas determinações. 

Os relatos das entrevistas e suas análises abordam temas gerais da história de vida 

do entrevistado, tais como: infância, breve histórico de vida escolar, trabalho, família, 

sonhos, frustrações, delito cometido, religião etc., além de temas específicos de sua 

realidade atual: história de seu processo de institucionalização, sentimentos de mortificação 

do eu, participação em atividades educativas, motivos que o levaram a estudar em sistema 

penitenciário, construção de projetos de vida, mudança de regime de cumprimento de pena. 

A análise é, pois, apresentada concomitantemente aos relatos, como um hipertexto, 

e refere-se aos trechos localizados na coluna direita da página. Pretende-se, com essa forma 

de organização do texto, apresentar a “narrativa da narrativa” do sujeito em sua 

integralidade e seqüência, tal como oferecida pelo entrevistado à pesquisadora, ao mesmo 

tempo em que se oferece ao leitor diferentes possibilidades de apreensão do texto, quais 
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sejam, as narrativas ou as análises separadamente, ou o diálogo estabelecido entre elas que 

esta formatação permite trazer de forma mais direta. 
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5. Entrevistas com Jonas - relatos e análise 

 

5.1 Apresentação do entrevistado 

O entrevistado, sujeito singular determinado e determinante da particularidade dos 

elementos prisionais da sociedade capitalista e da universalidade da condição de gênero 

humano, será invocado pelo nome fictício de Jonas. Ele tem 47 (quarenta e sete) anos; 

nasceu em uma pequena cidade do interior do Estado da Paraíba. Migrou para São Paulo 

aos dezoitos anos, casado há vinte e quatro anos e tem quatro filhos; a mais velha é casada, 

o segundo filho tem 17 anos e os caçulas, gêmeos, têm idade de 13 anos. Só a filha mais 

velha não mora mais na residência dos pais29.  

Réu primário, foi preso em flagrante em julho de 1998, ficando cerca de 5 (cinco) 

meses em uma delegacia. Foi posto em liberdade provisória, mas em 11/11/2002 foi 

novamente detido em decorrência da sentença de 7 (sete) anos, por assalto qualificado 

(artigo 157 do Código Penal Brasileiro); em 27/11/2002 deu entrada na Penitenciária na 

qual foi entrevistado nas primeiras vezes. Em agosto de 2003 recebeu avaliação favorável 

para progressão de cumprimento de pena e em 13/05/2004 foi transferido para uma 

Penitenciária de regime semi-aberto, local onde foi realizada a última entrevista. Nessa 

época, já havia cumprido um terço da pena, o que significa mais de dois anos preso, entre 

Delegacias e Penitenciárias. 

Jonas é um sujeito de baixa estatura e traz as mãos calejadas – sinais de uma vida de 

trabalho braçal consistente. Sempre disposto a participar das entrevistas, mostrou-se muito 

                                                           
 
29 As referências temporais são relativas à época em que as entrevistas foram realizadas. 
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educado e simpático; tem uma voz firme, grave; faz uso de manifestação de expressões 

faciais e gestos para dar ênfase a seu discurso. 
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5.2 O convite  
 

Quinta-feira, 13 de novembro de 2003, das 12h às 12h20 

 

O primeiro contato com o 

entrevistado, para a realização desta 

pesquisa, deu-se numa Penitenciária de 

regime fechado. Os atendimentos aos 

presos em Unidades semelhantes a 

essa são intermediados pela equipe de 

segurança, cujos funcionários têm a 

tarefa de buscá-los nos raios e escoltá-

los  até o local determinado.  

Solicitei a essa equipe para que 

Jonas estivesse às 12h em uma sala da 

ala da enfermaria da Penitenciária, local 

comumente utilizado para atendimentos 

de sentenciados pelas técnicas 

(assistente social e psicóloga). 

 

 

 

 

 

 

 

A forma pela qual opera a 

dinâmica prisional caracteriza-se pelo 

domínio social exercido a partir do 

controle impessoal e generalizado, 

elementos que estão relacionados aos 

objetivos contraditórios da prisão. 

Assim, a presença de funcionários da 

segurança, mesmo em atividades de 

cunho reabilitador, social ou 

educacional, é imprescindível, 

justamente porque há uma primazia da 

função punitiva e controladora sobre as 

outras, conforme salientam vários 

autores, como Foucault (1987) e 

Goffman (1974). 

 

Ele chegou, saudou-me de forma 

cordial, “bom dia, com licença”, com as 

mãos voltadas para trás, que é o modo 

característico dos presos andarem na 

 

 

O disciplinamento dos corpos 

dos sentenciados está presente em vários 

momentos, desde a restrição de 

circulação por causa das grades e muros 
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presença de funcionários. Olhou-me nos 

olhos e cumprimentou-me, ao que 

respondi cordialmente; em seguida pedi 

para que se sentasse na cadeira 

posicionada à minha frente. 

 

até a forma de caminhar quando isso é 

permitido.  

Goffman (1974) salienta que as 

instituições totais, como é o caso dos 

presídios, propiciam a formação de dois 

“agrupamentos básicos” em seu interior. 

O processo de formação de uma 

individualidade moldada pelos 

parâmetros da instituição prisional, 

apropriada e objetivada dialeticamente, 

responde aos determinantes do 

agrupamento básico do qual o indivíduo 

faz parte. 

Outra questão importante, 

conforme Martin-Baró (1989) salienta, 

diz respeito ao poder social veiculado 

nas relações prisionais, seja entre os 

próprios presos, ou entre eles e os 

funcionários da instituição.  

O entrevistado chega à sala 

manifestando em sua postura toda a 

restrição simbólica de subjugação e 

pertencimento a um agrupamento que é 

controlado e vigiado. 
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Expliquei o motivo de haver 

solicitado sua presença, fazendo 

menção ao pré-consentimento que ele 

havia dado à professora, a qual, 

algumas semanas antes, conversara 

com alguns presos-alunos sobre o 

interesse e a disponibilidade deles em 

participar como entrevistados de uma 

pesquisa acadêmica. 

 Jonas lembrou-se do fato, 

dizendo “isso já faz um tempo”. Disse-

lhe que realmente demorei para chamá-

lo, devido a contratempos e acúmulo de 

trabalho nas últimas semanas30. 

Ressaltei que a pesquisa era parte de 

uma atividade de estudos que 

desenvolvo na PUC-SP, no Mestrado 

em Educação: Psicologia da Educação, 

não tendo qualquer relação com o 

trabalho que desenvolvo na 

Penitenciária. Dessa forma, busquei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
30 O intervalo de tempo entre o consentimento dado pelos presos-alunos à professora e o início da fase de 
entrevistas foi de 45 (quarenta e cinco) dias. 
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deixar claro que o conteúdo de sua fala 

não seria usado para nenhuma tarefa 

relacionada à progressão de regime ou 

itens afins. Falei-lhe sobre a garantia de 

anomicidade e o objetivo da pesquisa: 

compreender melhor a Educação no 

sistema prisional a partir do ponto de 

vista do próprio preso-aluno. Expliquei 

que minha intenção naquele momento 

era apenas a de apresentar a proposta 

da entrevista, na qual ele seria 

convidado a discorrer sobre sua história.

 Ouviu-me pacientemente e 

perguntou-me sobre o que iria ter que 

falar, ao que, de forma sucinta, 

respondi-lhe que gostaria de conhecer 

um pouco sobre sua história para poder 

entender mais sobre a educação em 

penitenciárias. Perguntou-me se 

haveria muitas “sessões” (sic); 

expliquei-lhe que a atividade consistiria 

em entrevistas realizadas durante 

alguns encontros, nos quais eu 

 

 

 

 

 

 

Num primeiro momento, a 

atividade apresentada ao entrevistado, de 

certa forma, soou como algo inesperado, 

ao menos incomum. O fato de haver 

nomeado os encontros para as entrevistas 

como “sessões” traduz uma forma 

estereotipada de se compreender a 

prática psicológica na sociedade, a partir 

de uma perspectiva clínica. 

A maneira interessada e paciente 

com que Jonas escutou a proposta da 

entrevista, de acordo com os 

apontamentos da literatura (Foucault, 

Goffman), pode ser compreendida de 

diversas formas: desde a possibilidade de 

conversar com outra pessoa diferente da 

população à qual está confinado, o que 

significa estar fora da convivência do 

raio por alguns instantes, de poder 

exercer outro papel social diverso ao do 

“delinqüente”,  de representar sua 

adaptabilidade à realidade prisional ao 

aceitar, de forma submissa, participar de 

atividades propostas por um membro da 

equipe dirigente, ou mesmo de realizar 

expectativas que não aquelas anunciadas 

pela atividade da pesquisa.  

De qualquer forma, os motivos 
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desempenharia o papel de 

pesquisadora e não de psicóloga. 

Disse-lhe também que, nesse primeiro 

momento da pesquisa, era de 

fundamental importância realizar ao 

menos duas entrevistas, uma na 

mesma semana do primeiro contato e a 

outra na próxima. Após essas 

explicações, afirmei-lhe que realizaria 

uma análise do conteúdo das 

entrevistas e que haveria uma 

devolutiva de todo esse processo num 

momento posterior.  

que determinaram a postura de Jonas 

durante a exposição da proposta de 

pesquisa só podem ser desvelados a 

partir de uma análise das necessidades 

subjacentes às posturas e às ações 

realizadas.  

A partir da análise das 

necessidades e dos motivos pode-se 

compreender os sentidos e os 

significados produzidos pelo 

entrevistado sobre a proposta que 

recebeu para participar das entrevistas. 

Dessa forma, é preciso apreender a 

trama afetivo-volitiva que medeia a 

relação entre o pensamento e a palavra 

(Vigotski, 1993). Alguns elementos 

dessa trama ficam mais claros ao final 

desse primeiro relato. 

Jonas concordou em ser entrevistado, 

dizendo-me: “o que eu puder ajudar... ”, 

sorrindo. Perguntei-lhe se poderíamos 

marcar a primeira entrevista para o dia 

seguinte, uma sexta-feira, no período da 

tarde. Ele contou-me que seria melhor 

após o almoço, pois de manhã ele teria 

aula “com a professora Renata”31 e, 

 

 

 

Jonas buscou mostrar que há 

atividades a realizar enquanto encontra-

se preso. Sob o ponto de vista 

institucional, tal situação é de 

fundamental importância para uma 

avaliação positiva do sentenciado no 

cumprimento de sua pena, segundo os 

parâmetros de reabilitação, ou 

                                                           
31 Esse nome é fictício e refere-se à professora que dava aulas no ALFA II (que corresponde às 3ª e 4ª séries 
do Ensino Fundamental) para o entrevistado, na época em que foram realizadas as duas primeiras entrevistas. 
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após, culto no “raio”32 (sic), de forma que 

no período da tarde ele estaria mais 

“tranqüilo”.   

 

ressocialização, perpetrados pela lógica 

penitenciária. 

O fato do entrevistado haver 

manifestado o teor de suas atividades 

pode significar tanto uma adesão ao 

“modus operandi” da realidade prisional, 

no sentido de adaptação à situação 

institucional, quanto uma forma de 

mostrar-se como alguém diferente dentro 

dessa população prisional. Os elementos 

que compõem a configuração subjetiva 

das atividades religiosas e educativas 

realizadas por Jonas serão apresentados 

em entrevistas subsequentes.  

 

Deixamos acordado o período 

vespertino. Antes de sair, disse-me que 

pensou que havia sido solicitado para 

uma entrevista por causa de um 

possível trabalho “lá na frente” – 

referindo-se ao prédio da administração 

da Penitenciária. Disse-me que havia 

conversado recentemente com o diretor 

de produção, chamando-o de “Doutor” 

(sic), e que este informou-lhe que iria 

ser avaliado pelas técnicas antes de 

 

 

Parece que Jonas estava 

esperando por outras notícias quando foi 

chamado e escoltado pelo agente de 

segurança penitenciária. É provável que 

os motivos que o fizeram ouvir de forma 

atenta e paciente aos objetivos da 

pesquisa, bem como o de aceitar 

participar como entrevistado, estivessem 

circundados pela expectativa de 

trabalhar na manutenção ou mesmo de 

progredir para um regime semi-aberto, 

como o trecho a seguir ilustra. 

 

                                                                                                                                                                                 
32 Raio: nome institucionalmente dado às extremidades (direita e esquerda) perpendiculares da galeria 
principal da Penitenciária, onde se localizam as celas em que os presos ficam confinados. Ao centro de cada 
raio há um pátio. 
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poder trabalhar. 

 Expliquei a Jonas que não era 

esse o motivo de o haver requisitado, 

dizendo que já chegara a fazer esse tipo 

de avaliação, mas que o diretor não 

havia me pedido para realizá-la até 

aquele momento. 

 

Agradeci-lhe pela colaboração. 

Jonas levantou-se e, antes de sair, 

disse: “agora meu benefício já está no 

juiz” (sic), fazendo menção ao pedido de 

progressão de  regime. Acrescentou que 

já havia passado pelo psiquiatra e que 

estava confiante na ida para uma 

instituição de regime semi-aberto. 

Assenti com a cabeça, sorrindo, disse-

lhe que tal fato era passível de 

acontecer. Antes de sair,  Jonas 

expressou de forma simpática: “fique 

com Deus”. Agradeci e desejei-lhe o 

mesmo. 

 

Esse primeiro contato no papel 

de pesquisadora com o entrevistado foi, 

de certa forma, pautado pelas 

experiências anteriores que o mesmo 

teve em relação ao meu trabalho na 

penitenciária, a saber: uma avaliação 

psicológica para progressão de 

cumprimento de pena, que resultou em 

parecer favorável à mudança de regime. 

Assim, pode-se dizer que houve uma 

empatia configurada por uma 

estereotipia básica, a qual me colocava, 

segundo os apontamentos de Martins 

(1997), numa posição de “advogada de 

defesa”. 

De qualquer forma, não ficam 

claros nesse primeiro encontro os 

motivos que levaram Jonas a aceitar ser 

entrevistado para a presente pesquisa. O 

confinamento, a restrição de circulação, 

a contraposição entre os agrupamentos 

básicos, a necessidade de se adaptar à 
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realidade prisional a fim de sobreviver a 

ela, as necessidades de superar essa 

situação, mesmo que de forma gradativa 

e não total, enfim, muitos elementos 

perpassam a construção dos motivos e 

necessidades de Jonas ao deferir sua 

participação na pesquisa. 

Entretanto, os motivos que 

levam Jonas a continuar dando outras 

entrevistas e, sobretudo, os conteúdos 

que nelas são manifestados podem se 

transformar ao longo do processo da 

pesquisa, concretizado numa relação 

dialógica com um outro ser humano, 

posicionado frente a ele de forma 

diferente daquele que tem sido usual 

nesse espaço e condição de existência. 

Esses elementos ficam mais claros no 

decorrer dos relatos das entrevistas. 
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5.3 A primeira entrevista 
 

 
Sexta-feira, 14 de novembro de 2003, das 13h às 14h30. 

 

A entrevista ocorreu na sala 

disponibilizada para a entrevista. Esta 

estava disposta com uma mesa ao 

centro, duas cadeiras de plástico em 

formato de concha, localizadas atrás da 

mesa, e um pequeno banco de madeira, 

colocado em frente à mesa. Aquele 

pequeno banco geralmente é destinado 

ao preso durante os atendimentos 

técnicos, médicos ou com a diretoria. 

Essa organização do ambiente traduz, 

de forma simbólica, a superioridade da 

equipe dirigente em detrimento do preso 

atendido. Tirei o banco e coloquei-o de 

lado. Pus a outra cadeira no espaço que 

esse banco ocupara antes. Deixei a 

mesa ao centro, entre a minha cadeira e 

a do entrevistado, apenas para facilitar 

minha atividade de escrita, visto que 

não utilizei de recursos áudio-
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gravadores durante a entrevista. 

 Jonas foi encaminhado à sala por 

um agente de segurança penitenciária, 

o qual, por normas de segurança, 

posicionou-se no corredor, a cerca de 

um passo atrás da porta da sala e dois 

passos à direita, parcialmente fora do 

alcance de nossa visão. A porta ficou 

aberta. Tal distância compunha cerca de 

quatro metros a partir de Jonas. A 

enfermaria estava movimentada 

naquela tarde, os sons de abrir e fechar 

das portas e cadeados eram constantes, 

assim como o de conversas entre 

agentes de segurança e enfermeiro. 

Esses barulhos, de certa forma, eram 

elementos dificultadores da escuta da 

fala do entrevistado por quaisquer 

pessoas posicionadas fora da sala da 

entrevista. Contudo, não existia total 

privacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prisão é, simultaneamente, 

lugar de solidão e convivência 

obrigatória para os presos. Eles, ao 

adentrarem no sistema prisional, sofrem, 

gradativamente, uma mortificação do eu 

(Goffman 1974) Algumas tentativas são 

realizadas no intuito de minimizar a 

sensação de falta de privacidade ou de 

sentimento de mortificação, porém, a 

massificação e a perda das condições 

que proporcionam uma vivência 

subjetiva de identidade são aliadas do 

mecanismo de cumprimento da pena.  

 

Posicionei-me na cadeira atrás da mesa. 

Ele entrou, com as mão voltadas para 

Contraditoriamente, Jonas estava 

subjugado e expressava isso em sua 

postura (mãos para trás), mas o tom de 
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trás, e, olhando-me nos olhos, disse de 

forma cordial: “boa tarde, com licença”. 

Cumprimentei-o e pedi para que ele se 

sentasse, apontando para a cadeira à 

minha frente.  

 

sua voz e o olhar pareciam demonstrar 

interesse e simpatia. O processo de 

mortificação não ocorre em termos 

absolutos, ou seja, o indivíduo, de alguma 

forma, pode elaborar estratégias para 

colocar-se na centralidade de sua 

existência, de forma a escapar dos 

ditames da institucionalização. 

De acordo com Luria (1986), a 

apropriação do dado objetivo não é um 

simples reflexo da realidade e essa forma 

de operar do psiquismo humano configura 

em sua base condições contraditórias 

entre si, as quais revelam determinados 

aspectos da realidade. Assim, Jonas pode, 

ao mesmo tempo, expressar significados e 

sentidos sobre o controle ao qual está 

submetido e sobre os elementos positivos 

das atividades que realiza nessa mesma 

realidade de subjugação.  

Esse ponto será abordado em 

entrevista posterior, ao se refletir sobre os 

motivos do entrevistado para a atividade 

educativa e religiosa em situação de 

prisão. 

Agradeci-lhe por haver 

comparecido e aceitado contribuir com 

minha pesquisa. Mostrei a ele a carta 

que enviei ao Diretor Geral da 

Penitenciária, pedindo autorização para 

realizar as entrevistas. Deixei a carta 
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com ele por alguns instantes; ficamos 

em silêncio. Perguntou-me, sorridente, 

apontando para o local na carta em que 

assinei meu nome: “esse aqui é o seu 

nome?”, ao que respondi 

afirmativamente.  

 

O fato de saber meu nome é uma 

forma de Jonas apropriar-se dos 

elementos da atividade que está 

desempenhando, além de demonstrar 

uma maneira de estabelecer um 

“rapport” durante as entrevistas. Assim, 

ele expressou certo contentamento ao 

saber meu nome, porém, isso fica mais 

claro ao final dessa entrevista. 

 

Li para ele o conteúdo da carta, 

salientando o deferimento do Diretor e o 

cuidado exigido por ele quanto ao sigilo 

em relação ao entrevistado. Aproveitei 

para ratificar a garantia de anomicidade, 

explicando que, ao relatar sua história, 

ele teria todo o direito de escolher os 

elementos que poderiam fazer parte da 

pesquisa, podendo, portanto, vetar a 

inclusão de algum assunto, por qualquer 

motivo que fosse.  

 Jonas perguntou-me: “mas isso 

não é para o seu trabalho lá na escola?” 

Respondi afirmativamente, ao que ele 

secundou: “então, não tem problema...”. 

Ainda assim, disse que, mesmo sendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As entrevistas não estavam vinculadas às 

atividades institucionais da Unidade 

Penitenciária e isso parece que deixou 

Jonas mais receptivo à participação.  
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um trabalho relacionado aos meus 

estudos, ele teria o poder de escolher 

quais conteúdos comporiam o relato das 

entrevistas. Ele assentiu. Expliquei-lhe 

lhe entregaria o formulário de 

consentimento livre e esclarecido em 

encontro subseqüente. Pedi-lhe licença 

para que pudesse fazer anotações 

durante a entrevista; ele concordou. 

 

Perguntei-lhe, de forma ampla e 

abrangente, sobre sua história, dizendo-

lhe “fale-me sobre a sua história, sobre 

a sua vida”. Ele fez feição de não haver 

entendido a questão e perguntou-me 

“como assim?”. Procurei explicar melhor 

quando afirmei que gostaria de 

conhecer um pouco de sua história, que 

ele poderia se apresentar da forma que 

quisesse para mim. Perguntou-me se 

era para começar a contar a partir do 

momento presente; respondi-lhe que ele 

poderia começar como quisesse. 

Sua hesitação em responder 

traduz uma dificuldade de falar de si 

mesmo, ao menos da forma como foi 

interpelado. Em sua trajetória pelos 

meandros das instituições prisionais, 

Jonas teve que responder a inquéritos 

policiais e a entrevistas técnicas, de 

cunho psicossocial, mas os dados 

biográficos por ele elencados nessas 

situações, provavelmente, não 

significavam uma narrativa sobre sua 

própria história. 

A profanação das vidas 

(Foucault, 1997), ao perscrutar dados e 

detalhes sobre os sentenciados, é uma 

das maneiras de garantir o controle e a 

continuidade de uma situação de 

mortificação do eu para os indivíduos 

encarcerados. Nesse sentido, suas vidas 
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 são analisadas, decompostas e 

interpretadas sob um ponto de vista 

unilateral e normatizador, a fim de tecer 

as causalidades (psicológicas e 

microfísicas) do ato delituoso e, 

principalmente, da figura do criminoso. 

Mas, a pergunta de agora fora 

feita de outra maneira, talvez fosse a 

primeira vez que ele fora solicitado para 

falar sobre sua vida da maneira como 

quisesse contar. 

 

Jonas ficou em silêncio. 

Olhando para baixo, com a mão apoiada 

no queixo e cenho franzido, parecia 

estar pensativo. Pouco tempo depois, 

levantou a cabeça, olhou-me e, 

sorridente, disse que se lembrava a 

partir de seus seis anos de idade: “de 

seis anos em diante começo a lembrar 

bem”. 

 

 

 

Jonas escolheu iniciar sua 

narrativa pela infância. Esse fato é 

muito importante, visto que a realidade 

circunscrita na qual ele vive (prisão) não 

foi o mote do início de sua história. No 

decorrer das entrevistas a dinâmica 

desse processo fica mais clara, pois 

Jonas não se identifica com o lugar onde 

está atualmente, apresentando-se como 

alguém distinto do rótulo de “ladrão”. 

Ele iniciou o relato falando de sua 

infância em S..., no interior do Estado da 

Paraíba. Com um semblante alegre, 

numa expressão cômica e denotando 

afetos positivos, falou sobre seu pai: 

“caminhava com meu pai, era o 

Para falar sobre si, Jonas remete-

se ao seu passado, à geração anterior, às 

condições que constituíram pontos 

determinantes de sua vida. O conteúdo 

de sua fala revela a característica da 

historicidade na constituição do humano 

no homem. De acordo com Marx e 

Engels (1998): 
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cachorrinho dele” (sic), explicando em 

seguida que desde pequeno sempre 

seguia o pai, como um cachorrinho. Ao 

lembrar-se do pai, intercalou o assunto 

com dados do presente e relatou que 

hoje o pai mora mais perto da “cidade” 

(sic) e que os irmãos ajudaram a 

construir uma “casinha para ele”. A 

entonação, a forma de expressar-se e a 

feição de Jonas ao falar do pai 

denotavam elementos de carga afetiva 

positiva. 

 

 Pode-se distinguir os homens 
dos animais pela consciência, pela 
religião e por tudo o que se queira. 
Mas eles próprios começam a se 
distinguir dos animais logo que 
começam a produzir seus meios de 
existência, e esse passo à frente é a 
própria conseqüência de sua 
organização corporal. (p. 10) 
 

Já a maneira pela qual ele relata 

sua infância e as figuras parentais revela 

um discurso constituído a partir de 

elementos afetivos arraigados na história 

do desenvolvimento de seu psiquismo.  

Ao se comparar a um 

“cachorrinho”, que sempre seguia o pai, 

Jonas revela uma intersubjetividade 

paterno-filial baseada em sentimentos de 

confiança, respeito e submissão. Ora, 

Jonas experimentou a realidade do 

trabalho infantil, e, apesar de não 

expressar isso de maneira negativa em 

sua narrativa, esse fato, de certa forma, 

constituiu elemento importante na 

relação, que na aparência não se revela 

contraditória, com seu genitor. 

Jonas relata o fato do pai, 

atualmente, morar “mais perto da 

cidade”. De forma naturalizada, ele 

expõe uma relação contraditória entre as 

realidades do “campo” e da “cidade”, 

oriundas da ascensão e consolidação do 

modo de produção capitalista. De 

acordo com Marx e Engels (1998): 

 
A divisão do trabalho no interior de 
uma nação gera, antes de mais nada, 
a separação entre trabalho industrial 
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e comercial, de um lado e trabalho 
agrícola, de outro; e, com isso, a 
separação entre a cidade e o campo e 
a oposição de seus interesses. (p. 12) 
 

As oposições entre cidade e 

campo, bem como aquelas oriundas da 

divisão social do trabalho, aparecem em 

outros momentos em sua história, 

principalmente ao falar sobre a venda do 

agave e ao introduzir a figura do 

“patrão” do pai, a migração e os 

trabalhos que realizou. 

Desde os oito anos Jonas trabalhou na 

roça, “na enxada”; perguntou-me se 

sabia o que era tal instrumento e disse: 

“acho que a senhora não conhece 

não...”. Nesse momento, inclinou-se um 

pouco para trás, levantou uma das 

sobrancelhas e parecia olhar-me com 

certo distanciamento. Respondi-lhe que 

conhecia sim, a enxada. Ele fez menção 

positiva com a cabeça, sorriu e produziu 

uma interjeição “ah...” 

 

Jonas supôs que eu não soubesse 

o que era uma enxada. Esse episódio 

deflagra elementos determinantes na 

relação entrevistadora-entrevistado, que 

está pautada por estereotipias, tanto da 

ordem dos agrupamentos básicos das 

prisões, quanto da questão de classe 

social e da distância cidade-campo.  

A maneira como Jonas se refere 

a mim traduz, de forma aparente, a 

realidade da exploração social de toda a 

sociedade. Esse fenômeno fica mais 

evidente nas vezes em que ele me 

chamou de “senhora” e quando me 

questionou sobre a enxada. Por mais que 

as entrevistas tivessem sido realizadas a 

partir de uma postura mais aberta e 

acolhedora por minha parte, os 

elementos referentes às contradições 

sociais tensionaram todo o processo de 

pesquisa, precisamente porque são 
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mediações constitutivas da relação 

intersubjetiva proporcionada pelas 

atividades da pesquisa. Afinal, em um 

dos pólos encontra-se a entrevistadora, 

que está em liberdade, tem um emprego 

como técnica de uma penitenciária, cursa 

pós-graduação; de outro, um indivíduo 

preso, desempregado, que não estudou e 

que se encontra numa posição 

desprivilegiada em relação aos 

agrupamentos básicos da prisão.  

Contudo, o fato de eu saber o 

que é uma enxada parece ter sido para 

Jonas um elemento positivo na 

continuidade da entrevista. 

 

Ajeitou-se novamente na cadeira, 

prosseguindo seu relato: “eu gostava de 

trabalhar” . “Mas do que você gostava 

no trabalho?”, indaguei-lhe. 

Prontamente, Jonas respondeu: “de 

tudo, sempre gostei de trabalhar”. 

 

Ele se define como um sujeito 

trabalhador – fato que será abordado 

amplamente nas entrevistas posteriores. 

Ao relatar as atividades que já realizou e 

suas condições concretas, Jonas revela 

parte do processo de humanização e 

constituição de seu psiquismo. De 

acordo com Marx e Engels (1998), “o 

que os indivíduos são depende, portanto, 

das condições materiais da sua 

produção” (p. 11). 

 

Ele disse que trabalhou muito 

tempo com “agave” (sic), explicando que 

agave também é chamado de sinzal33 

 

 

A despeito de não haver 

estudado formalmente, Jonas mostra-se 

uma pessoa instruída, muitas vezes 

busca elaborar discursos utilizando 

                                                           
33 O termo correto é sisal. 
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(sic), mas que em seu Estado todos 

conheciam por agave. Jonas ficou 

sabendo que tal produto também era 

denominado de cinzal por meio de uma 

revista: “fiquei sabendo na revista”, 

disse com certo orgulho.  

 

palavras que denotam um certo domínio 

da prosa. O fato de exercer atividades 

religiosas na penitenciária (tema que será 

abordado adiante) pode ser um dos 

fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento da oratória de Jonas. 

De qualquer maneira, ele aparenta ser 

cuidadoso ao escolher as palavras que 

encarnam os sentidos e significados de 

sua história. 

 

Explicou-me que o agave é uma 

fibra utilizada na produção de “pano” e 

que “dá em terra ruim, tem espinhos na 

ponta, fura pra caramba”, mostrando os 

dedos das mãos, vítimas das 

perfurações advindas do trabalho com 

essa planta.  

 

Sinteticamente, ele falou sobre 

alguns elementos que caracterizam a 

aridez das condições de existência em 

sua terra natal e do trabalho rural que 

realizava. Tais condições configuraram 

a constituição de seu psiquismo. Assim, 

ele foi um trabalhador rural determinado 

que, desde sua tenra infância, trabalhou 

em uma “terra ruim”, colhendo plantas 

que machucavam seus dedos.  

Falou que trabalhava com um 

burro, que levava em seu lombo o 

agave, para que Jonas e seu pai 

pudessem comercializá-lo na “cidade”. 

Lá, dirigiam-se  “até um lugar que tinha 

uma máquina para desfibrar” o agave. 

Desde menino, até alcançar a 

maioridade, Jonas ajudou seu pai no 
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plantio, extração, transporte e venda 

desse produto. Com um sorriso 

estampado no rosto, ele contou-me que 

seu pai conseguiu adquirir sua própria 

máquina para desfibrar o agave, após 

alguns anos de economias e trabalho 

pesado. 

A despeito das dificuldades do 

trabalho rural, Jonas transmite uma 

apropriação do processo de plantio, 

cultivo, extração e processamento do 

agave. Pôde presenciar a aquisição da 

máquina para desfibrar, pelo pai, fato 

que introduz outras formas de lidar com 

o trabalho rural a que estavam 

submetidos. 

 

 

Jonas não teve oportunidade de 

estudar. Afirmou que “naquela época” 

tudo era muito difícil. Ele sentia vontade 

de estudar, seu pai também manifestava 

o desejo que seus filhos estudassem, 

porém, a escola era muito longe; disse: 

“até hoje no Nordeste tem lugar que é 

difícil”. 

A questão da falta de acesso aos 

direitos, no caso o direito à educação, é 

ponto fundamental para a compreensão 

da história de vida de Jonas – e de 

muitos “marginalizados”.  

Na sociedade capitalista, a 

educação é tida como um direito do 

cidadão; mas o cidadão Jonas veio 

usufruir desse direito somente após sua 

prisão. Ele se encontra na contradição de 

estar numa situação de restrição de 

direitos civis (perda da liberdade), 

precisamente a que lhe oferece o acesso 

a direitos sociais (educação). 

Esses elementos compõem o 

panorama da Educação no Sistema 

Prisional, que, concebida como 

dispositivo reabilitador, é tensionada 

pelos apelos da emancipação política. 
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 Aos dezoito anos, Jonas veio 

para São Paulo; foram uns amigos do 

Nordeste, que já estavam “aqui”, que 

escreveram para ele, dizendo que havia 

“serviço” em um prédio em construção 

na Avenida Paulista. Mobilizado com a 

possibilidade de um futuro melhor, ele 

decidiu migrar. Comprou a passagem 

para São Paulo, escreveu aos amigos, 

que foram buscá-lo na rodoviária. 

 

 

 

 

 

 

 

Como tantos outros brasileiros, 

Jonas tornou-se migrante. O sonho de 

uma terra de oportunidades, de trabalho 

e de vida melhor, juntamente com a 

possibilidade de retirar-se das condições 

precárias de subsistência em sua cidade 

natal, foram os motivos que nortearam a 

decisão de viajar para São Paulo.  

 

De trabalhador rural, Jonas 

passou a ser ajudante geral de 

construção civil, “era meio-oficial de 

pedreiro”. Pronunciou tais palavras de 

maneira mais lenta, de forma a ressaltá-

las, demonstrando certo orgulho. Com o 

passar do tempo, tornou-se “oficial de 

pedreiro”. 

 

Jonas aprendeu outro ofício, não 

viveu mais da rudeza do sertão, não 

furou mais suas mãos nos espinhos do 

agave. Essas mudanças são narradas em 

tom de conquistas realizadas, de 

progresso.  

De fato, ao aprender outro 

ofício, Jonas teve que se apropriar de 

novas formas de transformar a natureza, 

o que consequentemente, possibilitou a 

configuração de novos elementos em sua 

subjetividade. Segundo Marx (1982), o 

trabalho, ou atividade vital humana, é 

um processo no qual o indivíduo retorna 

a si mesmo, como produtor que se 

reproduz. É também um processo no 

qual o indivíduo orienta-se para um 

objeto, com a finalidade de satisfazer 
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uma necessidade, ao mesmo tempo que 

engendra a formação de novas 

necessidades. 

O trabalho é determinante na 

constituição do reflexo psíquico humano, 

que se dá de forma consciente, 

possibilitando ao indivíduo tornar 

subjetiva a realidade objetiva. Dessa 

forma, o homem, a partir das funções 

psicológicas elementares,  desenvolve 

suas funções psicológicas superiores, 

que são voluntárias e de caráter mediado. 

Para Marx (1982), “não é a 

consciência dos homens que determina o 

seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser 

social que determina sua consciência” (p. 

26). Ou seja, a subjetividade não é um 

fenômeno destacado das relações 

objetivas e das condições determinadas 

de existência dos indivíduos.  

Dessa forma, o trabalho, 

elemento fundamental na constituição 

da consciência de Jonas e na forma dele 

relacionar-se com o mundo, é escolhido 

por ele como o fio condutor de sua 

narrativa. 

O trabalho na empresa chegou 

ao fim, mas ele teve possibilidade de 

continuar empregado. A empresa já 

havia firmado contrato com outras 

obras: “a firma foi para A. [cidade da 
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Grande São Paulo]”, perguntando-me se 

conhecia tal cidade. Meneei 

afirmativamente com a cabeça. Disse 

que da “[nome de uma Rodovia] dá para 

ver uma caixa d’água da Sabesp”, que 

ele construiu nessa cidade e que, 

sempre quando passa por lá, se lembra 

dessa época. “Fiz a fundação”, relata 

com satisfação, além de ter ajudado a 

erigir a coluna de concreto da 

construção. Jonas explicou que a caixa 

d’água subiu lentamente até o topo 

dessa coluna por meio de macaco 

hidráulico, chegando ao seu destino 

após três dias – “você nem via ela subir, 

mas estava subindo”. Ao tecer 

comentários e relatar detalhes técnicos 

sobre a construção dessa caixa d’água, 

ele assume uma entonação mais calma, 

escolhe palavras menos corriqueiras em 

seu vocabulário, narrando o fato como 

algo muito especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caixa d’água ainda será 

mencionada outras vezes. É um marco 

na vida de Jonas, é um produto de seu 

trabalho. Essa construção é significada 

como um elemento fundamental na 

constituição de sua identidade de 

trabalhador.  

 
É precisamente na ação sobre o 
mundo objetivo que o homem se 
manifesta como verdadeiro ser 
genérico. Tal produção é a sua vida 
genérica ativa. Através dela, a 
natureza surge como a sua obra e a 
sua realidade. Por conseguinte, o 
objeto do trabalho é a objetivação da 
vida genérica do homem: ao não 
reproduzir-se apenas 
intelectualmente, como na 
consciência, mas ativamente, ele 
duplica-se de modo real e intui o seu 
próprio reflexo num mundo por ele 
criado. (Marx, 1989, p. 165) 
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Ele ficou por cerca de dois anos 

nessa cidade, trabalhando na empresa 

de construção civil. Ao falar das 

condições em que vivia, desabafa: “a 

gente morava nuns barracos do 

alojamento”.  

 

Apesar de não furar mais as 

mãos nos espinhos do agave e não 

precisar lavrar a terra árida, Jonas é 

submetido a outras condições precárias 

de vida e trabalho, à exploração de sua 

força de trabalho.  

De acordo com Marx (1989):  

 
O trabalhador torna-se 

mais pobre quanto mais riqueza 
produz, quanto mais a sua produção 
aumenta em poder e extensão. O 
trabalhador torna-se uma 
mercadoria tanto mais barata, 
quanto maior número de bens 
produz. Com a valorização do 
mundo das coisas aumenta em 
proporção direta a desvalorização 
do mundo dos homens. O trabalho 
não produz apenas mercadorias; 
produz-se também a si mesmo e ao 
trabalhador como uma mercadoria, 
e justamente na mesma proporção 
que com que produz bens. (Marx, 
1989, p. 159). 

 

O desenvolvimento do 

capitalismo é caracterizado, dessa forma, 

por um movimento de pauperização 

relativa, ou seja, há um aumento no nível 

de exploração a que são submetidos os 

trabalhadores, verificando-se, porém, um 

padrão de aumento de consumo da classe 

proletária na história da humanidade. 

Esse fato é apresentado de forma 

singular na história de vida de Jonas. 
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A precariedade das condições de 

habitação de Jonas foi modificada 

quando surgiu um convite para mudar 

para uma edícula da casa de um casal 

de amigos que conheceu em seu 

próprio local de trabalho. Jonas relata, 

de forma a engrandecer, em sua 

entonação de voz, o amigo, que era 

“gerente do Banco N.”. Diante de tal 

proposta, aceitou:  “eu fui, nossa!”. 

 

 

 

 

 

Suas condições de moradia 

mudaram. Tais mudanças foram 

determinadas pela qualidade dos 

relacionamentos interpessoais que Jonas 

estabeleceu durante a época em que 

trabalhava na construção civil, e não pelos 

produtos de seu próprio trabalho. Os 

detalhes sobre sua mudança para a casa 

do amigo gerente de banco serão narrados 

na entrevista seguinte. 

Jonas mudou-se. Sua casa de 

então ficava ao lado da casa do padre, 

fato que Jonas relatou demonstrando 

certo orgulho:  “ele era meu vizinho, mas 

eu gostava dele”. O “gerente”, dono da 

edícula na qual morava, pediu para que 

Jonas saísse da empresa de construção 

civil e o chamou para trabalhar em um 

restaurante que ele estava “montando” 

(sic). Ele trabalhou nesse restaurante do 

início de “[19]78 até [19]79, no meio do 

ano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trabalhador rural, 

trabalhador da construção civil, Jonas 

agora tornou-se trabalhador no setor de 

serviços da alimentação. Importante notar 

como ele procura situar sua história em 

torno do trabalho, o quanto isso revela sua 

própria visão de si mesmo. 
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O restaurante foi inaugurado e 

ganhou boa clientela: “era muito 

freqüentado”, salienta. A explicação que 

Jonas dá para o sucesso do 

empreendimento era que “a esposa dele 

[do gerente] fazia uma comida especial, 

muito gostosa”. Afirmou que após algum 

tempo o gerente, chamando-o nesse 

momento pelo primeiro nome precedido 

por pronome de tratamento (Sr. D.), 

perdeu o emprego no banco, dizendo 

que iria se “aposentar”, mas se ele 

quisesse poderia continuar a trabalhar 

no restaurante; segundo Jonas, o Sr. D. 

disse: “se você quiser, fica comigo lá” 

(sic). 

 Ele prossegue sua história 

relatando como conseguiu outro 

emprego após sair do restaurante34: “eu 

jogava muito futebol, conheci um colega 

que trabalhava numa firma, eu tinha 

vinte e dois, vinte e três anos... Jogava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao falar sobre sua história, Jonas 

trata de mencionar pessoas importantes 

na sua vida: o pai, os amigos que o 

incentivaram a vir para São Paulo, o Sr. 

D. e sua mulher, o amigo de futebol. 

                                                           
34 Jonas irá tratar mais sobre os motivos da saída do restaurante para trabalhar na empresa na entrevista 
seguinte. 
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bola no domingo com o time dele, e ele 

disse que era para eu ir trabalhar na 

firma”. Disse que naquela época a 

“firma” tinha 120 (cento e vinte) 

empregados. O amigo de futebol 

chegou um dia e disse-lhe que havia 

“arrumado” um emprego para ele no 

“almoxarifado”. 

Além de referir-se como um trabalhador, 

Jonas apresenta-se como uma pessoa que 

conquista a confiança e a amizade de 

outros.  

O desenvolvimento de sua vida 

laboral, as mudanças de atividade e de 

maior possibilidade de renda, segundo seu 

relato, estão determinados também pelos 

elementos das relações interpessoais que 

travava. 

“Cheguei lá, fiz a entrevista, não 

tinha vaga para o almoxarifado, fiquei na 

cozinha”. Disse-me: “aquela firma que 

eu trabalhava era muito poluída, eles 

serviam leite puro de vaca e leite de 

soja para os funcionários, conhece? 

Aquele de saquinho?” Respondi-lhe que 

sim. Continuou: “eles não serviam 

almoço, só café, bolacha...” 

 

 

 

Novamente as condições 

precárias de trabalho são reveladas em 

sua história. A saúde dos trabalhadores da 

“firma”, entre outros elementos, não era 

pauta das medidas alimentares e 

preventivas dos empregadores. Jonas, 

juntamente com seus colegas de trabalho, 

estavam submetidos a essa realidade, 

cujos direitos humanos e trabalhistas, 

mais uma vez, lhe foram usurpados. 

Jonas trabalhou na cozinha por 

alguns meses e mudou para o setor de 

segurança; ao falar essa palavra 

[segurança], inclinou-se para a frente a 

fim de aproximar-se mais e pronunciou-

a em tom mais baixo, com ar de 
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preocupação. Indicou com a cabeça o 

lado no qual se localiza a saída para os 

raios da penitenciária, dizendo: “o 

pessoal [outros presos] não gosta 

muito”35. Disse: “só nessa área fiquei 

quinze anos”. 

 

 

Nesse ponto, ele deixa 

transparecer, de forma mais clara, sua 

adaptação ao sistema de regras de 

convivência prisional, ao qual todos os 

presos, invariavelmente, devem se 

submeter para garantia da sobrevivência. 

Um fenômeno que deve ser 

levado em consideração, segundo Salla 

(2001) e Adorno (1991), é a organização 

própria do mundo dos internos à 

instituição prisional, ou seja, a 

constituição de normas, regras e valores 

reproduzidos pela massa carcerária e que 

tem por objetivo controlar a si mesma. 

Jonas trabalhou, durante um 

tempo significativo, cuidando do 

patrimônio da empresa. Seu delito é um 

crime contra o patrimônio. Tais 

contradições entre a figura do 

“trabalhador” e do “criminoso” 

constituem mediações que permeiam 

toda sua narrativa. 

 

Disse que “a firma privatizou” o 

serviço de segurança, corrigiu-se em 

seguida: “terceirizou, é a palavra certa”. 

“Todos foram mandados embora, menos 

eu. Não queriam me mandar embora, eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
35 O fato de haver trabalhado no ramo da segurança é interpretado pela população carcerária como algo 
pejorativo, semelhante ao ofício de policial e sinônimo de “inimigo do crime”. 
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até preferia que me mandassem 

embora, estava com medo de perder 

meus direitos”. 

Ao dizer que preferia ter sido 

despedido da empresa, Jonas expõe um 

descontentamento produzido pelas 

condições de trabalho a que estava 

submetido. 

O procedimento de 

“terceirização” é amplamente utilizado 

na manutenção da margem de lucro das 

empresas na ordem do capitalismo atual. 

Ou seja, as condições de trabalho na 

sociedade, gradativamente, 

configuraram-se numa situação de maior 

exploração e menor concessão dos 

direitos aos trabalhadores – novamente a 

questão da pauperização relativa 

abordada por Marx ao tratar da lei geral 

da acumulação capitalista.  

Jonas relatou ter medo de perder 

os direitos, estava se referindo aos 

direitos trabalhistas adquiridos pelo 

tempo de serviço; porém, apesar de não 

mencionar, Jonas já havia perdido 

muitos direitos anteriormente, alguns, 

nem sequer chegou a usufruir, ou seja, 

do ponto de vista do desenvolvimento 

individual em relação ao gênero humano, 

sua condição o deixava, inclusive, 

aquém da possibilidade de emancipação 

política. 

Explicou-me que ele era amigo 

dos “chefes” e que por meio deles ficou 

sabendo que havia cerca de quinze 

Mais uma vez, ele demonstra 

em sua narrativa a condição favorável 

de relacionamentos interpessoais que 

conquistara em sua vida, “era amigo dos 

chefes”. 

97



anos a empresa não depositava o 

Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço. 

O significado que Jonas dá ao 

conceito “amigo” se aproxima de 

sinônimos de pessoas conhecidas, ou 

mesmo colegas, sem os elementos de 

uma intimidade. 

Ele mudou novamente de função 

nessa empresa: “aí, eu fui para a 

qualidade de produção. Chega o 

minério... despeja, pego uma amostra 

para o laboratório”, fazendo uso de 

gestos ao falar as palavras “despeja” e 

“amostra”. 

 

Jonas aprende, novamente, outra 

função em seu trabalho. 

Ele estava submetido ao 

trabalho em sua forma alienada, 

elemento concreto da economia política. 

O modo dele subjetivar o trabalho e sua 

relação com a atividade que realiza, 

aparentemente, revela uma aceitação das 

condições de trabalho. Porém, apesar da 

satisfação pela atividade que realizou 

após ter sido desligado do serviço de 

segurança, ele manifestou, 

anteriormente, desagrado em relação às 

mesmas condições de trabalho e desejo 

de ser despedido da empresa. 

Segundo Marx, “logo ao nascer 

[o indivíduo] é constrangido ao trabalho 

assalariado pela distribuição social” 

(Marx, 1982, p. 11). Tais contradições, 

de acordo com o próprio sujeito, foram 

significadas de forma espontânea e 

naturalizada, a partir de uma vivência 

cotidiana. Jonas, de certa forma, 

objetiva em sua narrativa a contradição 

de uma vivência cotidiana que expressa, 

simultaneamente, a constituição de uma 

atividade consciente e alienante. 
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“Aí veio a notícia que ela [a firma] 

fechou”. Nesse momento mudou a 

expressão de seu rosto, ficando com um 

semblante mais sério e tom de voz mais 

baixo, “entramos na justiça”, na tentativa 

de receber o dinheiro que os direitos 

trabalhistas lhes reservavam. Jonas 

relata com tom melancólico que até hoje 

não receberam seus “direitos”. 

A “firma” faliu; contou-me que “dá 

para ver a firma da Dutra, na serrinha de 

A.. Está no concreto, abandonada...” 

(sic). 

 

 

As palavras de Jonas estão 

impregnadas de sentimentos  que 

ajudam a compreender a significação da 

perda do emprego para ele. O trabalho 

foi o elemento principal no qual Jonas 

constituiu sua subjetividade e sua forma 

de se relacionar com o mundo, ficar 

desempregado é semelhante a um 

sentimento de des-realização pessoal. 

“Fiquei desempregado, ficou 

difícil. O emprego foi difícil de arrumar, 

foi quando eu entrei nessa e vim preso. 

Estou pagando até hoje”, mudando a 

entonação ao dizer a palavra “hoje”, de 

forma a ressaltá-la. Falou que tudo o 

que está vivendo hoje é sua “sina”, e 

que vai “vencer isso”. 

Jonas, ao relatar sua história de 

exploração social do trabalho, sofrida 

pelas precárias condições nas quais 

estava submetido e pela falência da 

última empresa em que trabalhou, entre 

outras coisas, interpreta as 

conseqüências de sua prisão como 

elemento puramente individual. 

Com a constituição da 

hegemonia do modo de produção 

capitalista, houve um processo de 

valorização do “indivíduo”, que passou a 

ser concebido como a uma mônada 

isolada dos determinantes histórico-

sociais, possuidor de direitos naturais, 
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como os de propriedade, segurança, 

liberdade e igualdade. 

Nesse sentido, Jonas significa 

sua experiência delitiva e o posterior 

cumprimento da pena, apesar de 

relacioná-la com episódios que 

aconteceram em sua vida, como um 

fenômeno imutável, uma “sina”, ou 

destino, algo de ordem 

fundamentalmente individual, 

determinista e, até mesmo, com 

elemento divinos. 

Segundo Foucault (1987), a 

lógica penal consolida-se como uma 

dinâmica capaz de lançar o indivíduo 

que cometeu um delito contra todo o 

corpo social, contribuindo para o 

processo de culpabilização desse sujeito.

A característica retributiva da 

pena restritiva de liberdade pode ser 

exemplificada na relação singular-

particular expressada por Jonas ao 

afirmar que está “pagando” uma dívida. 

De acordo com Foucault (1987):  

 
“(...) que os castigos 

possam ser vistos como uma 
retribuição que o culpado faz a 
cada um de seus concidadãos pelo 
crime com que lesou a todos (...)” 
(p. 90). 
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“Em [19]80 me ajuntei com a 

minha esposa, ela ficou grávida de 

minha filha, que inclusive está casada 

agora; quando foi em [19]87, casei no 

papel. Ela estava grávida do meu 

menino que está com dezessete anos; 

dos homens é o mais velho”. 

Não por acaso, Jonas interrompe 

a narrativa sobre o delito e começa a 

falar sobre a família. A tristeza 

anunciada ao relatar a falência da 

empresa e sua vida de “hoje”, de certa 

forma, o levou a tratar da questão 

familiar, visto que a família apresenta-se 

como ponto de apoio para suportar a 

vivência prisional – fato que fica mais 

claro nos relatos posteriores. 

Isso também indica que há uma 

relação estreita com a subjetivação da 

experiência de presidiário e a 

significação que dá ao relacionamento 

com a família que constituiu. 

 

Relatou que no início de sua vida 

conjugal as condições financeiras não 

eram favoráveis, não tinham casa 

própria e tinham que morar “de aluguel”; 

Jonas pagou aluguel em três casas. 

Disse que tem quatro filhos, Marta, 

casada, Márcia36, com dezessete anos e 

os filhos gêmeos de treze anos. 

 Disse que conseguiu comprar 

uma casa: “demorei um pouco para 

pagar, paguei parcelado. Mais ou 

 

 

Ao falar sobre esposa e filhos, 

Jonas apresentou outros elementos de 

sua subjetividade, quais sejam, as 

funções sociais de pai e esposo. A forma 

pela qual ele se apropriou e objetivou 

tais funções sociais foi circunscrita pelos 

elementos de sua atividade como 

trabalhador assalariado, pelas questões 

de classe, e por determinantes de gênero, 

visto que é um processo caracterizado 

pelo fato dele ser o provedor da família.  

Assim, reportamo-nos à 

concepção de família nuclear burguesa, 

visto ser este o modelo vigente em nossa 

sociedade. Dentre suas características, 

                                                           
36 Os nomes das filhas do entrevistado, bem como todos os outros citados por ele nas entrevistas foram 
substituídos por nomes fictícios. 
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menos em [19]90... Daí eu não precisei 

mais pagar aluguel”, relata com 

satisfação. A casa que Jonas comprou é 

a mesma na qual a família mora até 

hoje. 

construídas a partir do século XVIII na 

Europa, estão o fechamento da família 

em si mesma, a implementação de 

padrões de higiene pela rígida educação 

aos filhos, a denominação do espaço 

privado (doméstico) como lugar 

privilegiado da figura feminina e do 

espaço público para o homem, entre 

outras. 

Jonas reproduz em sua família, 

de maneira singular, as determinações 

mais amplas do que vem a ser essa 

instituição na sociedade capitalista. A 

divisão  social do trabalho caracteriza-se, 

também, pela “(...) divisão natural do 

trabalho na família e na separação da 

sociedade em famílias isoladas e opostas 

umas às outras (...)” (Marx – Engels, 

1998, p. 27). 

 

“Essa fase de [19]95 até [19]99 

foi difícil. A fase mais difícil da minha 

vida e da minha família, eu corria com 

um bico aqui, outro ali”. Entre os “bicos” 

que ele começou a fazer estava o de 

vender materiais recicláveis. Assim, 

Jonas introduziu o assunto sobre o 

comércio de sucata que chegou a abrir 

nessa época: “eu comprava sucata, eu 
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vendia para a B-M [nome da empresa], 

uma empresa grande. O caminhão dela 

vinha buscar. Eu era o atravessador” 

(sic). 

Jonas buscou outras alternativas 

para responder às despesas familiares, 

para continuar a prover o sustento da 

casa, mantendo sua condição como 

trabalhador. 

Interrompeu o assunto anterior, 

dizendo com entonação diferente, mais 

introspectiva: “esse delito meu foi em 

[19]98, começo de [19]98, quando eu 

cometi, e eu fui preso em 18 de julho de 

[19]98”. 

O fato dele haver interrompido 

o relato sobre a família e o trabalho com 

sucata, passando a narrar o delito, 

aparentemente pode não ter relação. 

Porém, ele falou sobre o “caminhão” 

que vinha buscar a sucata que ele 

revendia e seu delito consistiu em dirigir 

um caminhão com mercadoria roubada. 

De acordo com Luria (1996), do 

ponto de vista psicológico, “a palavra 

não se esgota em uma referência objetal 

fixa e ressignificativa” (p. 35). Devido à 

polissemia, regra geral da linguagem, 

para se compreender a “referência 

objetal” é preciso compreender os 

determinantes lingüísticos e 

psicológicos, incluindo a interpretação 

na situação concreta que produziu a 

significação. 

 
Portanto, tanto o processo 

de denominação quanto o processo 
de percepção da palavra na 
realidade deve ser examinado como 
um complexo processo de escolha 
necessário do significado imediato 
da palavra, entre todo o campo 
semântico por ela evocado (Luria, 
1996, p. 35). 
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“Fui preso e saí em liberdade. Eu 

tinha meus filhos menores, estava 

difícil”. Relatou que nessa época a 

esposa dele fazia pano de prato para 

vender e ajudar na renda da família. 

Disse que em 30/11/1998 foi “liberto da 

cadeia de provisória” (sic). “Não tinha 

emprego, tinha um registro ótimo na 

carteira, mas tinha o nome sujo. Saí de 

lá decidido a ir direto para a igreja”. Ao 

explicar o motivo de haver procurado a 

igreja, disse: “esse caminho [do crime] 

não tem futuro, não ganhei nada, só 

decepção”. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas recorda-se claramente das 

datas de sua prisão e da liberdade 

provisória. De acordo com o censo 

demográfico da população prisional 

paulista, realizado pela FUNAP em 

200237, 99% dos presos não têm 

informações sobre o tempo de 

cumprimento de sua pena ou sobre os 

processos em que foram sentenciados. 

Nos meandros técnico-

burocráticos da Justiça Penal, uma das 

formas de subsistir à dominação e perda 

de autonomia é o indivíduo apropriar-se 

de um conjunto de legislações penais 

(Código Penal e Código de Processo 

Penal), além de acompanhar as 

informações sobre  seu próprio 

processo. Jonas parece lançar mão desse 

artifício. 

Ele também deixou transparecer 

uma certa mudança na dinâmica 

familiar, ao afirmar que a esposa passou 

a contribuir no provimento da casa. Mas 

a questão fundamental desse trecho é 

que Jonas relata as condições nas quais 

                                                           
37 Levantamento demográfico realizado pela FUNAP e LARC Pesquisa de Marketing, dados coletados em 
CD ROOM institucional. 
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estava vivendo quando resolveu 

freqüentar a igreja. 

Do ponto de vista ontológico, a 

religião assume papel fundamental no 

processo de construção do sujeito, 

constituindo-se como uma mediação na 

apropriação e objetivação da realidade. 

No aspecto macro-estrutural, a religião 

assume características ideológicas na 

função reprodutiva do ‘status quo’. 

De acordo com Marx (1991), “a 

religião não faz o homem, mas, ao 

contrário, o homem faz a religião” 

(Marx, 1991, p. 105). Ou seja, a religião 

é produto das objetivações da 

humanidade. O autor acrescenta, ainda, 

que ela “é a realização fantástica da 

essência humana porque a essência 

humana carece de realidade concreta” 

(idem, pp. 105-106). 

 

 “A minha esposa já ia na igreja, 

eu ia, mas não era fixo. Mas a partir de 

[19]98 eu afirmei, resolvi mudar de vida. 

Eu raciocinei, eu errei”, enfatizando a 

pronúncia da última palavra. “Fui preso, 

fiquei cinco meses e vinte dias no Deic, 

sem ver o sol, vi que aquilo não era 

vida”. Disse que quando ficou 

 

 

 

 Jonas, que sempre se 

identificou como um trabalhador, estava 

com uma mácula em sua vida depois de 

passar pela delegacia. O ato delituoso é 

significado como um erro que não deve 

ser repetido.  É precisamente nesse 

momento que ele busca participar de 

atividades religiosas, fato que pode ser 

interpretado a partir das necessidades 

que ele fomentou de “limpar” o seu 
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aguardando o julgamento em liberdade 

provisória, alguns “amigos”, corrigiu-se: 

“aquelas pessoas que diziam que eram 

amigos mas que não são, me 

convidaram para vender drogas... errar 

é humano, mas persistir no erro... Eu fiz 

um carreto38, fui preso, mas drogas, eu 

nem sei de drogas, quando tinha dezoito 

anos nem tinha bebido ainda, comecei a 

fumar quando trabalhei na fábrica”. 

nome e de expiar a “culpa” pelo erro 

cometido. 

Outro elemento importante é a 

queixa que fez às condições em que 

ficou preso na delegacia. Segundo Salla 

(2001), instalações precárias e 

superlotação são características dos 

distritos policiais e cadeias públicas do 

Estado de São Paulo – condições ainda 

mais alarmantes do que aquelas 

encontradas junto às Unidades da 

Secretaria da Administração 

Penitenciária. Os efeitos dessa vivência 

negativa na subjetividade de Jonas 

também podem explicar, de certa forma, 

os motivos pelos quais ele empenhou-se 

em atividades religiosas após a liberdade 

provisória. 

A religião, de certa forma, 

também o aproximou mais da esposa, 

visto que ela já realizava tais atividades 

anteriormente. O que significa “mudar 

de vida”, na concepção de Jonas, fica, 

ainda, obscuro nesse momento do relato, 

mas, evidentemente, está relacionado 

com a ressignificação que passou a dar a 

sua vida a partir da religiosidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
38 “Carreto”: na gíria da população prisional significa a atividade de transportar a mercadoria roubada. 
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Nesse momento, voltou a falar de 

seu pai e de sua infância: “meu pai era 

pobre”, afirmando que, a despeito da 

pobreza, foi bem criado por ele, 

aprendendo a respeitar os outros e suas 

coisas. 

Jonas, ao falar sobre a educação 

(não formal) que o genitor lhe 

proporcionou, desvela o processo de 

apropriação de valores morais que traz 

consigo. A condição de estar em conflito 

com a lei, além de produzir um 

sofrimento pela própria restrição da 

liberdade e distanciamento da família, 

também desdobra-se num sofrimento 

moral. É o que Foucault denomina de 

penalidade incorpórea. 

 

Se não é mais ao corpo 
que se dirige a punição, em suas 
formas mais duras, sobre o que, 
então, se exerce? (...) À expiação 
que tripudia sobre o corpo deve 
suceder um castigo que atue 
profundamente, sobre o coração, o 
intelecto, a vontade, as disposições. 
(Foucault, 1987, p. 18) 

Retomou o assunto sobre a 

igreja, acrescentando: “saí do mundo 

para outro mundo, era outro meio de 

vida”. Relata que foi batizado e que 

começou a freqüentar a igreja: “minha 

mulher e eu começamos a fazer 

campanha” (sic). Perguntei a ele o que 

era campanha, e ele respondeu que 

faziam leituras bíblicas – nesse 

momento citou um capítulo e um 

versículo dos Salmos: “Deus, criai em 

 

 

 

A partir do momento em que 

decidiu apropriar-se do modo de ser 

evangélico, Jonas passou a interpretar 

sua realidade de acordo com elementos 

da religiosidade, vendo em suas 

conquistas uma dádiva divina. 

 

 

 

 

 

 

 

107



mim um coração puro...”. Ficou tentando 

lembrar o restante do versículo, arriscou 

algumas palavras, mas concluiu que 

não se lembrava naquele momento. 

“Pedia a Deus para abrir a porta, 

arrumar um emprego. Aquilo que cada 

um merece, Deus dá...”. 

Relatou que perto do terreno de 

sua casa havia uma “casinha lá do 

lado”. Continuou, dizendo: “Aí, Deus 

falou: por que não alugar aquela 

casinha para arrumar um negócio?”. 

Jonas, assim, tomou a iniciativa de ir 

conversar com o dono da imóvel e 

alugou-o por R$ 100,00. “Corri atrás de 

quinhentos [R$ 500,00] para arrumar 

materiais, arrumei uma balança... as 

coisas... comprava as coisas...”. Relatou 

que, logo no início de seu negócio, já 

tinha para quem vender a sucata. “Vendi 

a primeira carga de ferro, recebi um 

cheque de R$ 200,00” , disse sorrindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos elementos ideológicos 

da religião, apontado por Marx (1991), é 

que, ao se conceber Deus como o 

criador de todas as coisas, o homem 

aliena de si mesmo a sua essência - de 

ser social que se cria ao produzir as 

condições materiais de sua existência. 
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Ao falar sobre como encontrou o 

primeiro comprador da carga de ferro, 

Jonas explica: “eu tinha um colega que 

tinha um colega que trabalhava nisso, 

em S... [cidade da Grande São Paulo], 

ele me disse que podia vender para F... 

[nome da pessoa], que é bom 

comprador”. 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez as relações 

interpessoais o ajudaram nas atividades 

laborais. 

Afirmou que iniciou em 

18/02/1999 e que colocou “o Senhor 

[Deus] como sócio” de seu “comércio”. 

Continuou: “tudo o que nós temos aqui 

não é nosso, é emprestado, nós vamos 

e as coisas vão ficar aqui para outros. 

Deus empresta para quem é merecedor. 

A gente vai desfrutando aquilo ali, 

nossos filhos, nossos netos. Do meu 

lucro, 10% é da igreja, 10% é de Deus. 

Como diz a Bíblia: dai a César o que é 

de César... O dízimo pertence a Deus, a 

Igreja vai administrar aquele dízimo... 

dar cesta básica para várias pessoas. 

Se o ministro não administrar, problema 

Jonas apropriou-se dos discursos 

reproduzidos nas atividades com outros 

evangélicos e utiliza disso ao relatar sua 

vida. O fato de contar experiências suas 

através de passagens bíblicas, ao mesmo 

tempo que demonstra a condição 

subjetiva que está vivenciando – uma 

“luta” para diferenciar-se do rótulo de 

“bandido”, também escamoteia as 

contradições advindas do fato de ser ele 

um preso, sentenciado por assalto  e em 

cumprimento de uma pena. É uma forma 

de manter-se distante desses elementos 

que lhe causam sofrimento, precisamente 

porque assim ele parece conseguir 

sobreviver a tudo isso. 

Nesse trecho ele trata de 

elementos morais e éticos que permeiam 

sua ação no mundo, que se caracterizam 

por serem de ordem individualista, sob a 

égide da ideologia dominante. De acordo 

com Marx e Engels (1998, p. 48), “os 
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é dele, ele é que vai pagar a conta com 

Deus, eu já fiz a minha parte”. A postura 

e a entonação que Jonas toma para 

explicar e falar de assuntos ligados à 

religião denotam que ele tem 

propriedade sobre a temática, sua voz é 

mais firme, fala com mais pausas, 

enfatizando algumas frases, como 

aquelas em que recita versos bíblicos. 

pensamentos dominantes nada mais são 

do que a expressão ideal das relações 

materiais dominantes (...)”. 

A  ética e os valores morais no 

capitalismo devem ser compreendidos a 

partir dos elementos econômico-sociais 

que alicerçam esse modo de produção. 

Ou seja, numa sociedade de classes 

antagônicas, não é possível tratar-se do 

“Bem” de todos, pois sempre será o bem 

de uma classe a despeito da outra. 

 
O limite dentro do qual 

todo homem pode mover-se 
inocuamente em direção a outro é 
determinado pela lei, assim como 
as estacas marcam o limite ou a 
linha divisória entre duas terras. 
Trata-se da liberdade do homem 
como de uma mônada isolada, 
dobrada sobre si mesma. (...) A 
liberdade individual e esta 
aplicação sua constituem o 
fundamento da sociedade burguesa. 
Sociedade que faz com que todo 
homem encontre noutros homens 
não a realização de sua liberdade, 
mas, pelo contrário, a limitação 
desta. (Marx, 1991, pp. 42-43) 
 

Assim, pode-se compreender 

que Jonas assimilou o caráter punitivo e 

individualista da sociedade capitalista, 

reproduzindo-o em seu discurso. A 

relação que estabelece com sua condição 

de presidiário é pautada por essa 

ideologia, fato que determina a 

aceitação, claramente contraditória, e a 

significação de sua prisão como uma 

“sina” a ser cumprida, como uma 
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“dívida” a ser paga ou mesmo como um 

lugar de “aprendizagem”. 

De acordo com Sawaia (2000), 

esse fenômeno pode ser denominado por 

sofrimento ético-político, que se 

caracteriza por retratar “a vivência 

cotidiana das questões sociais 

dominantes em cada época histórica, 

especialmente a dor que surge da 

situação social de ser tratado como 

inferior, subalterno, sem valor, apêndice 

inútil da sociedade” (p. 104). 

Ao mesmo tempo que Jonas 

elabora uma forma de, aparentemente, 

manter-se afastado do sofrimento 

prisional, ele revela a existência de um 

sofrimento ético-político em sua história.

  

Retomou o assunto de seu 

julgamento e prisão: “comecei a 

trabalhar... fui ouvido no processo, as 

testemunhas foram ouvidas. Fiquei 

esperando a sentença, em 2001 veio a 

ciência para mim, eu apelei, no final de 

2002 veio a apelação, baixou um pouco 

[a pena], mas que eu tinha que pagar 

aquilo que eu pago até hoje. Trabalhei 

até ser preso... o delegado é meu 
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amigo, ele disse: eu vou prender você, a 

justiça é cega, você é trabalhador... Mas 

eu vou pagar a minha dívida, vou sair de 

cabeça erguida. Estou preso há um ano, 

dia 27 faz um ano que estou aqui, saí 

direto da comarca para cá” (sic). 

Mais outra menção a um amigo 

importante, dessa vez o delegado. Jonas 

é um “trabalhador” mas terá que “pagar 

pelo que fez”. 

A contraposição posta entre 

trabalhador e delinqüente nesse exemplo 

singular reflete a construção ideológica 

que moldou a figura do delinqüente 

desde os idos do nascimento das prisões. 

 
A isso se acrescentava um 

longo trabalho para impor à 
percepção que se tinha dos 
delinqüentes contornos bem 
determinados: apresentá-los como 
bem próximos, presentes em toda 
parte e em toda parte temíveis. É a 
função do noticiário policial que 
invade parte da imprensa e começa 
a ter seus próprios jornais. (...) Tem 
por função principalmente mostrar 
que o delinqüente pertence a um 
mundo inteiramente diverso, sem 
relação com a existência cotidiana e 
familiar. (Foucault, 1987, p. 237) 

 
Dessa forma, Jonas, mesmo 

vivendo a contradição de ser um 

trabalhador sentenciado por causa de um 

assalto – o que o qualifica como um 

“ladrão” dentro do aparelho 

penitenciário, reafirma a ideologia 

dominante ao contrapor, de forma 

maniqueísta, as duas figuras. 

 Perguntei-lhe como foi esse 

último ano, essa experiência de ficar 

preso.  

 Falou que, quando estava 
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respondendo o processo em liberdade, 

ele participava da escola dominical e 

trabalhava em seu negócio-comércio, 

“mas eu não estava aprendendo o que 

eu aprendi aqui, de falar a palavra de 

Deus... o conteúdo que eu aprendi aqui 

na igreja eu vou passar lá fora, eu vou 

ensinar. Eu acordo cedo, eu oro, peço a 

Deus para me proteger e a todos que 

estão nesse lugar”. 

 

 

 

 

 

Inicialmente, ele relata a prisão 

como lugar de experiência positiva no 

que se refere à questão religiosa, à 

experiência de falar sobre Deus em 

público. 

Isso significa que a religião, 

compreendida como uma estratégia 

elaborada por Jonas para sobreviver ao 

sofrimento prisional, além de, em alguns 

momentos, suspender a vivência 

negativa da condição de presidiário, 

também proporciona satisfação pelas 

próprias características da atividade 

realizada. Ou seja, ser evangélico 

traduz-se em duas funções 

complementares: a de afastar o 

sofrimento prisional e desenvolver um 

processo de humanização ao 

proporcionar uma objetivação pautada 

por valores ético-morais no qual Jonas 

encontra satisfação. 

 Relatou um pouco a rotina dos 

presos evangélicos de seu raio: “todo 

dia de manhã: levanto, até às nove (9h) 

cada um faz o que quiser, lavar uma 

roupa... nove e meia (9h30) é de 
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oração, compromisso. Das nove e meia 

(9h30) até às dez (10h), temos ensino 

bíblico, dez horas [10h], cada um fica 

fora, eu vou para a escola. Chego lá [no 

pátio] meio-dia [12h], hora do almoço, 

eu oro pela alimentação, todo mundo 

almoça, descansa um pouquinho, e 

fazemos o culto, encerra às três e meia 

[15h30m]. Aí a gente caminha, estica as 

pernas. Depois da segunda contagem, à 

noite, na segunda tem louvor, na terça, 

culto normal, na quarta, ensino bíblico, 

na quinta, culto de noite de novo e hoje 

[sexta-feira] nós temos oração. E hoje 

cedo nós fazemos culto na quadra, hoje 

não tem bola e a gente faz culto para 

todo mundo. Eles [presos do raio] deram 

esse espaço para nós. Sábado e 

domingo, nós temos oração, para a 

população, tudo, aqueles que gostam, 

às três horas [15h]: culto, visitantes 

também vão. Quando fecha a tranca39, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 A hora da “tranca”, na gíria entre a população carcerária é o momento que os agentes de segurança fecham 
as celas; na penitenciária em que o entrevistado estava na época dessa entrevista, a “tranca” acontecia às 16h. 
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nós fazemos a oração de 

agradecimento quando a visita vai 

embora. Isso é nossa rotina do dia-a-dia 

e com isso eu tenho aprendido, tem-se 

convertido muitas almas”. 

O trabalho assalariado, que 

ocupou a centralidade de sua vida antes 

da experiência prisional, aparece, de 

forma metamoforseada, durante sua 

prisão, na realização das atividades 

religiosas. 

“Eu sei que eu vou mudar de 

vida, para o bem, eu aceitei Jesus na 

minha vida. Tudo aquilo ali, eu não tinha 

paz, mesmo com dezesseis anos de 

empresa, eu bebia, qual a esposa que 

gosta de marido que bebe? Eu não 

chegava bêbado, mas... [pausa] como é 

que eu vou educar meus filhos? Eu 

mudei de vida, eu estou preso, estou 

cumprindo minha pena, mas 

espiritualmente eu estou livre, estou 

solto. Tem gente lá fora que está livre, 

mas o espírito está preso”. Ficou em 

silêncio. Bocejou e demonstrou postura 

de cansaço nesse momento. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas parece estar 

ressignificando sua vida a partir da 

experiência religiosa. Dessa forma, 

relata que só agora, depois de “aceitar 

Jesus”, é que sente paz e, a despeito da 

experiência prisional que vive, sente-se 

livre espiritualmente. Há uma relação 

disso com a necessidade de manter a 

integridade física e psicológica devido 

aos apelos à mortificação do eu 

vivenciados na realidade prisional. 

 Perguntei-lhe sobre a escola na 

penitenciária e quando havia iniciado os 

estudos ali. Respondeu-me: “iniciei 
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estudando mês cinco desse ano, 

mandei pipa40 antes, parece que a 

escola começou em abril, né? Eu queria 

trabalhar; ficar parado, no raio, apesar 

que eu fico rezando, mas... (pausa). 

Como o serviço estava difícil, eu mandei 

pipa para a escola, se pudesse me 

colocar em dois períodos para estudar, 

aí seriam quatro horas para estudar” 

(sic). 

Jonas não tocou no assunto da 

escola, apesar de saber que esse era o 

mote de minha pesquisa. Falou sobre a 

escola após ser questionado, 

relacionando-a a uma tarefa que o 

ajudava a se ocupar durante o dia-a-dia 

na prisão, uma forma de escapar da 

realidade circunscrita de dominação e 

opressão. 

Tais eventos podem vir a 

constituir-se como espaços 

contraditoriamente caracterizados tanto 

pela resistência à mortificação do eu, 

quanto pela manutenção das relações 

prisionais postas, no sentido da 

adaptação às normas prisionais. 

Cada “período” relaciona-se ao 

horário das aulas para cada turma, que 

é de duas horas. Jonas comentou que o 

motivo pelo qual não podia estudar em 

dois períodos era a falta de vagas na 

escola. O entrevistado assentiu e 

pareceu conformado ao dizer que, se 

assim o fizesse, estaria tirando a vaga 

de outro preso. 

 

 

 

 

De acordo com o censo 

demográfico da população prisional 

paulista, realizado pela FUNAP em 

200241, cerca de 82% dos sentenciados 

não estudaram após sua prisão; 15% 

estudaram, mas atualmente não estão 

estudando e apenas 2% estão estudando 

atualmente. 

Realmente, há poucas vagas 

para os estudos, assim como para o 

                                                           
40 Na gíria prisional, pipa é o nome dado ao bilhete, manuscrito ou datilografado, que o preso escreve 
solicitando audiências - sinônimo de atendimento na gíria prisional - com técnicas (assistente social, 
psicóloga), advogados, diretores etc. 
41 Levantamento demográfico realizado pela FUNAP e LARC Pesquisa de Marketing, dados coletados em 
CD ROOM institucional. 
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trabalho nas penitenciárias. Isso remete 

ao fato, amplamente difundido pelos 

indivíduos encarcerados, de que a escola 

e o trabalho na prisão são como 

elementos de um sistema de privilégios 

(Goffman, 1974). 

De acordo com Goffman 

(1974), os procedimentos técnico-

ideológicos das prisões têm no sistema 

de castigos e de privilégios um meio de 

garantir o funcionamento e 

cumprimento de suas regras, 

contribuindo para tornar efetivas suas 

ações sobre os indivíduos encarcerados, 

fazendo-os respeitar o regulamento da 

prisão. 

Falou sobre sua promoção de 

nível educacional: “comecei a estudar 

com a Rosa, passei agora para a 

Renata42. Se eu pudesse estudar mais 

tempo, mas o regulamento não deixa... 

É um horário aproveitado... Eu estou 

aprendendo, na escola eu não fico 

pensando (pequena pausa) na minha 

família (pausa). Meu Deus... (mudou de 

tom, aparentando emocionar-se), aquela 

falta que a gente sente da família, a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas emocionou-se ao lembrar-

se da família. A escola, além de 

proporcionar-lhe algumas horas afastado 

da convivência no raio, também lhe 

                                                           
42 O entrevistado começou estudando no Alfa I, que corresponde a 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental, e foi 
promovido para o Alfa II, correspondente à 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. 
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gente não acostuma a ficar longe, 

aquelas duas horas em que fico ali, eu 

converso com as pessoas de outros 

raios, falo de Jesus” (sic). 

 

deixa distante do pensamento pesaroso 

sobre as condições de seus familiares, 

sobre a distância, saudade e sofrimentos 

infringidos a si e a eles por causa de sua 

prisão. Ele também fala de assuntos 

religiosos nos momentos quando se 

sente abatido, o que demonstra ser a 

religião uma forma de lidar com os 

sofrimentos causados pela prisão. 

Escola e religião: dois 

elementos fundamentais subjetivados e 

objetivados por Jonas na resistência aos 

efeitos da punição penal – embora a 

religião pareça ocupar um espaço 

privilegiado, como os relatos 

subseqüentes demonstram. 

 

Continuou, já não demonstrando 

entonação emocionada: “no raio, as 

pessoas falam do crime, eu tesouro na 

hora, se é uma palavra que vai me 

dignificar... palavras que não 

compensam, isso eu não quero. Lá 

[referindo-se à escola] todo mundo me 

respeita, nos raios também, o piloto43... 

Abro a boca para falar, eu falo de Jesus, 

quem não gosta de ouvir sai de perto, 

 

 

 

 

Mais uma vez fica claro o 

distanciamento que Jonas faz de si para 

com a massa aprisionada – ele é 

diferente: é trabalhador, é religioso; em 

decorrência disso, os assuntos de seu 

interesse são diversos daqueles 

encontrados junto aos presos. Ao se 

objetivar diferentemente dos demais, 

Jonas o faz a partir de características 

paternalistas e moralizantes em sua 

postura. 

 

 

                                                           
43 Piloto: como é chamado o preso que está em posição de líder frente a toda população carcerária. 
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minha conversa é essa, eu nunca 

peguei em revólver na minha vida, 

nunca fui do crime, nunca aprendi isso. 

Falar de crime? Não... (pausa). Eu falo 

para eles: ‘o que você tem com o crime, 

o que você ganhou?’ Eu falo, enquanto 

tiver oportunidade, muda de vida 

[dizendo essa última frase de forma 

mais branda, em volume mais baixo, 

aparentemente de maneira paternal]. 

Esse mundo é o fim da carreira do ser 

humano que chega a esse ponto. Caiu 

uma vez, cumpriu pena, caiu de novo, 

meu Deus... Estou tirando, estou aqui, 

mas eu não desejo isso aqui não, se eu 

tiver um inimigo, eu não desejaria. Mas 

tem pessoas que não pensam assim, 

tem uma chance, tem duas... [pausa]. 

Não é fácil” (sic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra questão pertinente aos 

sentidos e significados produzidos por 

ele diz respeito à concepção 

individualista que perpassa suas 

considerações sobre os elementos da 

criminalidade. 

Pedi-lhe para falar mais sobre os 

motivos que o levaram a entrar para a 

escola na penitenciária. Respondeu-me: 

“eu tenho interesse de aprender mesmo, 
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já que eu não tive quando era criança... 

[pausa]” (sic). Fazendo uso de gestos, 

de forma a imitar o ato de escrever, 

disse:” colocar vírgula numa palavra, um 

ponto... eu não sabia”. 

Aprender a ler e a escrever são 

atividades importantes, de acordo com o 

relato de Jonas;  porém,  aparecem de 

forma secundária. Apesar de demonstrar 

satisfação ao estudar, atividade que não 

pôde realizar quando era criança, o 

sofrimento causado pela experiência 

prisional parece ter mais peso ao 

configurar as atividades educativas 

como uma possibilidade de suspender, 

momentaneamente, os ditames da 

punição. 

 

Continuou, agora sorrindo: “eu 

adoro matemática, meu pai fazia conta 

de cabeça, no começo, no sinzal (sic), 

ele marcava tudo na cabeça, segunda, 

terça, quarta, quinta... quando era no fim 

da semana ele ia prestar conta com o 

patrão, ele já sabia tudo de cabeça, o 

patrão tinha feito na caneta, mas meu 

pai já sabia na cabeça. Eu também sou 

bom de conta na cabeça, mas agora eu 

estou aprendendo na caneta mesmo. 

 

 

Aprender a fazer as contas na 

caneta o aproxima, de certa forma, da 

realidade do patrão do pai, ao mesmo 

tempo que ele relata, de forma a 

engrandecer o feito, que o pai sabia fazer 

contas “na cabeça”. 

Dessa forma, hoje, 

contraditoriamente, Jonas está mais 

próximo da realidade do patrão do pai, 

ao mesmo tempo que está apartado da 

sociedade livre. É uma questão de 

apropriação de conhecimentos 

historicamente acumulados pela 

humanidade, dos quais ele fora privado 

em sua infância e só pôde encontrar 

condições de apreender devido à 

experiência prisional. 

Da mesma forma que a religião, 

Jonas, ao realizar as atividades 

educativas, revela um movimento de 
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resistência ao sofrimento ético-político 

infringido pela prisão e, 

simultaneamente, uma satisfação e 

desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores provocados pela 

participação nas aulas. 

“Eu tenho um ditado: quem sabe 

não ocupa lugar. A senhora estudou, 

não conseguiu emprego?” Pedi para 

que me chamasse de você. Ele 

continuou dizendo: “você estudou, 

quando pintar oportunidade você vai 

conseguir emprego, o que aprender vai 

ajudar” (sic). 

Perguntei-lhe se achava que 

estudar vai poder ajudar no seu futuro; 

respondeu: “Pode. O que eu não tive foi 

oportunidade. Eu dou estudo para meus 

filhos. Minha filha não estudou muito, se 

arrependeu de se casar cedo, eu tinha 

uns planos para ela, ela tinha uns 

planos de ser uma juíza, se formar em 

Direito, tudo. Ela até falou: eu devia ter 

ouvido vocês. Quem não estuda, está 

difícil”. 

 

As formas de relacionar-se com 

outros indivíduos não presos, no caso, 

comigo, entrevistadora e funcionária do 

sistema prisional, estão sempre pautadas 

pelas normas de submissão da população 

encarcerada. Ao chamar-me de 

“senhora”, Jonas tornou explícita essa 

relação de dominação simbólica. 

 

 

Nesse trecho, Jonas revela um 

conceito difundido de forma ideológica 

na sociedade atual, ao relacionar o 

estudo com mais possibilidades de 

emprego. 

De acordo com Machado (apud 

Haddad, 2002), um dos elementos que 

freqüentemente aparecem como 

motivadores para os alunos da educação 

de adultos, é o fato de atribuir à escola 

“o mérito de possibilitar a superação de 

dificuldades impostas pelo mundo do 

trabalho e de ascensão social” (p. 52). 

Esse fato desvela a oposição entre 

‘trabalho manual’ e ‘trabalho 

intelectual’, característico do modo de 

produção capitalista. 
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Nesse momento, percebi que ele 

estava bastante cansado. À guisa de 

conclusão, perguntei-lhe se havia mais 

alguma coisa que gostaria de falar, e ele 

me disse: “mais ou menos é isso aí, o 

começo e o final... o final é eu aqui”. 

Agradeci-lhe a participação. Ele 

perguntou-me: “a senhora mora aqui em 

B, [cidade próxima à penitenciária]?” 

Respondi-lhe afirmativamente. Ele 

completou: “eu tenho um colega que é 

japonês. Ele é legal demais, ele e a 

esposa são da igreja. Eu ligava para ele, 

ele é meio desbananado, fala alto, 

brinca... gosta de cavalo de raça (sic)”. 

Ouvi-o com postura acolhedora, sorrindo 

e expressando comentários como: “que 

legal”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo no início da entrevista, 

Jonas perguntou sobre meu nome. Falar 

sobre um amigo que é japonês configura 

uma forma velada dele expressar sua 

simpatia pela minha pessoa, fato que, 

devido às normas de conduta 

preconizadas no espaço prisional, não 

poderia ser expressado de forma aberta. 

 

Ele mudou de assunto, ficando 

com semblante mais sério: “eu gosto de 

evangelizar as pessoas, de saber tratar 

as pessoas, a gente tem que ter 

Novamente, ele expressa seu 

sofrimento, causado pela situação 

prisional, ao mesmo tempo que relata as 

atividades religiosas que considera 

positivas em seu processo de 

humanização. Sua fala é entrecortada, 
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humildade, graças a Deus, eu sofri, 

estou sofrendo, mas tirando isso daí... 

(pausa) Graças a Deus”. 

apresenta densidade de sentidos 

arraigados emocionalmente de forma 

contraditória. 

 

Perguntou-me sobre o Diretor de 

Produção e se ele havia falado comigo 

sobre a entrevista para que seja aceito 

no trabalho “lá fora”. Respondi-lhe 

negativamente. Disse que o Diretor 

havia lhe contado que, possivelmente, 

ele tivesse que parar de estudar para 

trabalhar e perguntou o que ele achava 

disso. Relatou-me: “eu fiquei meio assim 

(pausa)”, meneando a cabeça de um 

lado para o outro. Completou: “aí ele 

disse que vai ver para me mudar para 

de tarde na escola para eu trabalhar e 

estudar”. Relatou que tal opção era a 

melhor para ele e que via com bons 

olhos ficar fora do raio de manhã e de 

tarde. 

 

 

 

 

 

O fato dele haver me perguntado 

sobre informações referentes a 

procedimentos da instituição, revela 

algumas características importantes. 

Primeiramente, a população prisional 

tem poucas informações sobre os 

procedimentos penais e 

encaminhamentos internos, pois 

encontra-se apartada, física e 

simbolicamente, do contato com 

funcionários administrativos ou técnicos. 

Outro fato é que, nesse exemplo, 

fica clara a relação intersubjetiva que 

caracteriza a situação das entrevistas, 

pois eu represento, em alguma medida, a 

própria instituição prisional para Jonas, 

pelo fato de ser uma funcionária desse 

sistema. 

Procurar outra atividade 

oferecida pela instituição reforça a 

possibilidade de Jonas: ficar ausente da 

convivência do raio, manter-se ocupado 

em uma atividade, de forma a suspender, 

aparentemente, o sofrimento que sente, 
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voltar a realizar um trabalho – elemento 

primordial na constituição de seu 

psiquismo e fator de satisfação pessoal e, 

finalmente, mostrar-se adaptado ao ideal 

reabilitador que constitui um dos 

objetivos contraditórios das prisões. 

O trabalho nas prisões, também 

conhecido como laborterapia, segundo 

Foucault (1987), é concebido como 

forma de transformar o prisioneiro 

violento, agitado, agressivo em uma peça 

do sistema carcerário, que deve 

desempenhar seu papel com perfeita 

regularidade. 

 

Perguntou-me se havia outras 

técnicas que realizam tal tarefa de 

entrevista para o Setor de Produção, 

respondi-lhe que sim, dizendo os nomes 

das técnicas que poderiam vir a 

entrevistá-lo para o trabalho. Ao ouvir o 

nome da psicóloga, ele redargüiu:  “A 

[nome da psicóloga] é que deu [a notícia 

d´] o parecer do semi-aberto favorável”. 

Disse que está esperando para “correr44 

no fórum” (sic), corrigindo-se depois: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há relação entre as expectativas 

para progressão de regime e o interesse 

de Jonas na atividade da entrevista. 

Vários elementos apontam para isso: era 

funcionária da penitenciária na qual ele 

estava cumprindo pena, havia feito uma 

avaliação favorável para sua progressão 

ao regime semi-aberto, estava mais 

                                                           
 
44 A expressão “correr” é utilizada pelos presos no sentido de tomar partido, ajudar, realizar ações que 
favoreçam a condição de vida e de cumprimento de pena do sentenciado. 
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“quer dizer, a família é que vai correr, 

para ver se vou logo para o semi-

aberto”. Falou de forma mais excitada, 

mostrando-se confiante na possibilidade 

de progressão de regime. 

próxima dele e, por isso, um elo para que 

ele conseguisse informações sobre seu 

caso. 

Ao mesmo tempo, o fato da 

progressão de regime estar mais próxima 

desvela um motivo subjacente à forma 

como Jonas lidou com os 

desdobramentos subjetivos do 

cumprimento de pena em regime 

fechado, encarando-os como uma 

condição passageira. 

Despedimo-nos, agradeci-o 

novamente e ratifiquei que haveria uma 

segunda entrevista, perguntando-lhe se 

poderia ser na quinta-feira próxima. Ele 

concordou. Despediu-se; ao sair, pôs-se 

de mãos para trás e começou a contrair 

e distender os músculos das pernas e 

pude ouvir o que disse ao funcionário 

que o levaria de volta ao raio: “estou 

esticando um pouco as pernas”. 

 

 

 

 

 

A entrevista, notoriamente, 

causou um cansaço em Jonas. Pode-se 

dizer que há uma tensão que, de certa 

forma, se traduz em cansaço muscular, 

na atividade de narrar sua história de 

vida, pautada por elementos 

desencadeadores de lembranças tristes, 

num ambiente circundado pela 

vigilância constante. 
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5.4 A segunda entrevista 
 
 

Quinta-feira, 27 de novembro de 2003, das 13h às 14h20. 

 

Jonas, com expressão alegre, 

chegou acompanhado do agente de 

segurança e saudou-me com um “boa 

tarde”. Estava com as mãos cruzadas 

para trás, como é costumeiro. O agente 

de segurança permaneceu do lado de 

fora, posicionado no corredor a cerca de 

dois metros à direita da porta. Pedi para 

que o entrevistado se sentasse na 

cadeira à minha frente (a disposição da 

sala era a mesma da relatada na 

primeira entrevista). 

 

 

 

 

Como na entrevista anterior, 

Jonas expressou em sua postura toda a 

subjugação e disciplinamento ao qual 

estava exposto. A despeito disso, 

demonstrou disposição para realizar a 

entrevista, mostrando-se cortês e 

simpático. 

 Iniciei a conversa 

retomando um ponto de seu relato 

anterior: a caixa d’água que ajudou a 

construir no município de A. Disse-lhe 

que a vi da [nome da Rodovia], ao que 

ele secundou, de forma sorridente: “Ah, 

você viu, é? É grande, não?”. Nesse 

momento, ele discorreu, de maneira 

 

 

 

 

 

 

 

 

A materialidade de seu trabalho, 

significada pela caixa d’água que ele 

construiu, é, para Jonas, elemento de 
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alegre e demonstrando satisfação, 

sobre como a construíram sem, 

contudo, acrescentar item novo ao 

relato anterior. 

orgulho e satisfação. O fato de haver 

iniciado a entrevista com esse 

comentário produziu efeitos positivos no 

decorrer da entrevista, e mesmo na 

relação intersubjetiva entrevistadora-

entrevistado. 

 

 Após isso, Jonas 

comentou sobre um preso que saiu em 

“liberdade [condicional]”. De forma mais 

pausada e tom de voz mais baixo, com 

frases entrecortadas por suspiros, falou 

sobre seu desejo de sair para a 

“colônia” 45 (sic), ainda antes do Natal. 

Disse novamente que seu “benefício”46 

(sic) já estava no Fórum e que ele tinha 

muita fé que tudo daria certo. 

 

 

Aparentemente, Jonas demonstra 

ansiedade na espera de sua progressão de 

regime. O fato de haver presenciado a 

saída de outro preso para liberdade 

condicional o fez pensar de forma mais 

centrada em sua própria saída.  

Segundo Foucault (1987), a 

modulação da pena é a medida da 

reabilitação do preso. Dessa forma, estar 

‘apto’ a sair em liberdade condicional, 

ou mesmo para cumprir pena em regime 

semi-aberto, significa que o indivíduo 

está consonante com o ideal de 

reabilitação da lógica penal no conceito 

da equipe dirigente. No caso de Jonas, o 

cumprimento de sua pena é estruturado 

e configurado por ele a partir das 

determinações de sua história de vida, as 

quais engendraram a constituição de 

uma dada personalidade e 

individualidade. 

                                                           
45 A instituição de cumprimento de pena em regime semi-aberto comumente é denominada por “colônia” 
pelos presos. 
 
46  No sentido de documento, “benefício” é o expediente penitenciário do pedido de progressão de pena ao 
juiz. 
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Perguntei-lhe apenas como ele 

estava se sentindo e como a família 

dele estava lidando com essa questão. 

Ele respondeu-me, enfaticamente, que 

todos estão com fé, rezando, esperando 

para que tudo dê certo. Suas palavras, 

de forma sintética, procuraram 

expressar a crença da família, e a dele, 

em sua breve progressão de regime de 

cumprimento de pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas mostrava-se confiante. 

Falar sobre esse sentimento de 

confiança, dele e da família, o fez mudar 

de feição e de postura, comparado à 

melancolia da última frase. 

Após isso, retomei o objetivo 

dessa segunda entrevista, a saber: 

procurar esclarecer alguns pontos que 

não ficaram claros ou que não foram 

abordados no primeiro momento. Pedi 

sua permissão para lhe fazer perguntas 

mais dirigidas, ao que ele assentiu. 

Pedi-lhe para contar-me um 

pouco mais sobre a história de seu pai, 

de sua mãe e de seus irmãos. 

“Meu pais, minha mãe, são 

ótimos! Sempre me dei bem com eles”. 

Afirmou que sempre ia com seu pai para 
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a roça e que tiveram [ele e suas irmãs] 

uma “criação muito boa, só não tivemos 

estudo”. 

Ele enfatiza o fato de terem tido 

boa criação, uma boa educação não 

formal. Isso também reforça a tese de 

que ele foi criado para ser “gente de 

bem”, diferente do rótulo de ladrão e 

bandido. 

Poucas vezes durante a 

entrevista Jonas falou sobre estudo ou 

educação formal. Nesse ponto, ele deixa 

claro que não houve um processo de 

escolarização para ele ou para suas 

irmãs  

Meu pai é uma pessoa muito 

calma, nunca bateu na gente. Ele só 

falava, todos obedeciam, já sabiam os 

seus deveres. Minha mãe batia de 

chinelada, mas... era pouco”. 

“Meu pai é trabalhador, não 

gosta de ficar parado. O ‘véio’ é 

trabalhador! Eu tenho vontade de trazer 

ele para cá, para ficar uns dias... Minha 

mãe não vem, nem de ônibus, nem de 

avião, ela tem tontura. Se ela quisesse 

vir de avião, a gente até fazia uma 

forcinha, mas... (pausa) ela só pode vir 

de trem, aí não dá, é muito transtorno 

para vir de trem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As qualidades que Jonas elege 

para descrever seu pai são as mesmas 

que usou para caracterizar a si mesmo, 

isto é, ser trabalhador. Dessa forma, ele 

deixa transparecer seus sentimentos 

positivos e sua identificação com o pai. 
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Ao falar sobre suas irmãs, Jonas 

disse: “Lá chama tudo Maria” (sic), 

dizendo que chamam as irmãs pelo 

segundo nome. Disse que são todas 

pobres, “mas graças a Deus estão bem”.

 

 

 

 

Jonas faz questão de trazer 

referências sobre as condições sócio-

econômicas de sua família, afirmando, 

contudo, que todos estão bem.  

Há um sentimento de 

pertencimento a um grupo familiar 

muito presente no discurso de Jonas. 

 

 Jonas, quando veio para o 

Estado de São Paulo e ainda era 

solteiro, sempre voltava para a cidade 

natal. Disse que onde a família mora 

não tem serviço, que o meio de vida é a 

agricultura, e que “agora melhorou um 

pouquinho, escolinha, postinho de 

saúde...(sic)”.  

 Falou sobre um cunhado 

que faleceu: “mataram ele”. Disse que 

ele era uma “pessoa ignorante, quer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mazelas advindas da 

precariedade das condições de vida, 

relatadas na frase que antecede o 

comentário anterior, podem ter relação 

com o homicídio do cunhado.  

                                                           
 
47 Estar no “convívio” significa saber conviver, aparentemente sem problemas,  com os outros presos dentro 
do mesmo raio. Alguns presos que, por vários motivos, são impossibilitados de ficarem no “convívio” ou 
pedem Medida de Proteção e Segurança Pessoal (MPSP), popularmente conhecido como “seguro”, ou mudam 
de raio dentro da mesma penitenciária, ou são transferidos de presídios. 
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resolver tudo no braço, não pode ser 

assim...”. Nesse momento começou a 

falar da necessidade de dialogar para 

resolver os problemas, de forma a 

ressaltar algumas de suas próprias 

características, como: saber conversar, 

respeitar, ser calmo. Disse que é assim 

que se consegue viver no “convívio47 

(sic)”. 

 

Para Jonas, educação é 

compreendida em sentido lato, 

caracterizando-se mais como uma 

maneira de ser, de configurar sua 

personalidade, do que apreender os 

conhecimentos acumulados pela 

humanidade, através da educação 

formal. Essa educação mais abrangente, 

que configurou um rol de valores ético-

morais, ele pôde ter com a criação que 

recebeu de seus pais na infância no 

Nordeste. 

 

Jonas, com semblante de 

preocupação, lembrou-se de um 

problema de sua irmã mais nova, que 

não consegue dormir direito. Disse que 

ela já veio visitá-lo na penitenciária e 

que ela não consegue entender por que 

seu irmão está preso. No dia da visita, 

falou que a irmã chorava muito e que 

ele tentou consolá-la, dizendo com 

entonação calma: “Filha, tem que 

acostumar, eu agora estou preso!”. Em 

seguida, disse-me, com tom 

melancólico: “nem eu acostumo, mas 

 

 

 

 

 

 

Além dos elementos de seu 

próprio sofrimento, por sua condição 

prisional, o sofrimento causado à  

família de Jonas também revela-se como 

determinante fundamental para a 

compreensão dos sentidos e significados 

da experiência de estar preso. 

 

 

 

 

 

O próprio Jonas não se 

acostumou com essa realidade, e parece 

elaborar a idéia de sina como uma 
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fazer o quê?”. Logo, porém, retomou a 

vivacidade do discurso, dizendo que 

isso era a sua “sina” e que ele tinha que 

pagar pelo que fez de errado. 

tentativa de enfrentá-la. Sua postura se 

modifica quando significa sua prisão 

como uma sina, parece adotar uma 

entonação mais confiante, menos 

melancólica. 

De acordo com os elementos 

relatados sobre sua histórica de vida, 

apreende-se que Jonas constituiu valores 

morais em sua socialização que se 

contrapõem frontalmente à condição de 

criminalidade. Tais valores perpassam 

seu discurso e são significados e 

sentidos consolidados em seu processo 

de apropriação e objetivação. 

 Perguntei-lhe se chegou a ir à 

escola em sua cidade natal. 

Respondeu-me que sim. “E como foi?”, 

indaguei-lhe. 

 “Quando eu tinha dez anos, fiz 

aquela cartilha ABC, aí quando foi para 

passar para a cartilha do primeiro ano, 

dessa grossura e letra pequeninha 

[ilustrando com gestos com o dedo 

polegar e indicador], eu tive que parar 

de estudar”.  

Perguntei-lhe o motivo que o 

levou a parar de estudar. Disse: ”Lá não 
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usa quilômetro, é légua, meu pai falou 

que dá seis quilômetros daqui. As aulas 

eram mais ou menos uma légua de 

distância, na casa de uma senhora 

professora. Depois, ela mudou para São 

Paulo e aí não tinha mais aula”. 

 

Novamente, as dificuldades, a 

falta, ou mesmo o fim das condições 

para o exercício do direito à educação. 

Ainda assim, ele e as irmãs, ao menos, 

iniciaram os estudos. Entretanto, as 

condições precárias para a manutenção 

das atividades escolares impediram a 

continuidade dos estudos. 

 

 Disse que a irmã mais velha 

também estudou com ele na casa dessa 

“senhora professora”; quanto às outras 

irmãs, não tem certeza. “A caçula, não 

sei se ela fez [aulas], eu já estava aqui 

[no Estado de São Paulo] e ela era 

pequena, não sei... Hoje em dia, agora, 

melhorou um pouquinho lá!”. 

 Falou que sua irmã  mais 

nova casou-se em São Paulo. Com 

expressão de pesar, relatou: “o marido 

dela tinha um emprego bom, 

construíram uma casa boa, mas agora 

está desempregado, ela que sustenta a 

casa agora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história se repete: falta de 

condições de trabalho, sofrimento pelo 

desemprego, sinônimos do processo 

contraditório de exclusão/inclusão 

social, reflexos das transformações do 

sistema produtivo contemporâneo, que 

provocou, dentre outras coisas, o 

desemprego estrutural, que atingiu  

Jonas e as pessoas próximas também 

Segundo Sawaia (2000), é 

preciso compreender a questão da 
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exclusão social como um “conceito-

processo capaz de explicitar as 

contradições e complexidade da 

exclusão” (p. 109). 

 Perguntei-lhe se já havia 

pensado em continuar estudando mais 

tarde, e como foi esse processo. Ele 

disse: “eu tinha vontade de estudar 

quando eu cheguei em São Paulo aqui. 

Nós não tínhamos comunicação, 

conhecimento, não sabíamos nada, eu 

vivia no prédio [alojamento de seu 

primeiro trabalho], às vezes eu saía, via 

aquela avenidona [Av. Paulista], não 

sabia andar lá, voltava para dentro [do 

alojamento]... ali era só trabalhar e 

dormir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alijado de conhecimentos, de 

informações e longe de seus pontos de 

referências, Jonas estava confinado ao 

ambiente de trabalho, à construção, em 

sua precariedade de condições de 

trabalho e de moradia. 

 Disse que quando 

terminou o primeiro serviço nesse 

prédio, mudou-se para A [município da 

Grande São Paulo]. “O prédio estava no 

acabamento, nosso serviço era mais 

grosseiro, a empresa disse que tinha 

trabalho em A., para colocar canos, 
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caixa d’água, edifícios, eu não queria 

muito, o pessoal falava para não ir, que 

lá não tinha nada, nem correio chegava, 

mas eu acabei indo”. Nesse momento, 

discorreu sobre a falta de alternativas de 

trabalho, o que o motivou a mudar-se, 

como a empresa indicou que fizessem. 

 

 

 

A partir dos elementos que 

dispunha, Jonas tomou a decisão de 

mudar-se para A. e continuar a trabalhar 

na construtora. Suas opções estavam 

relacionadas à possibilidade de 

continuar trabalhando, a despeito das 

próprias condições de trabalho. 

 

 “Ali [na cidade de A.] era a 

hora que eu podia ter estudado, ter me 

encaixado, mas eu sentia vergonha.” 

 

Dados sobre pesquisas com 

adultos em situação de ensino supletivo 

(Haddad, 2002) comprovam o 

sentimento de vergonha como uma das 

dificuldades para recomeçarem os 

estudos. 

A relação do analfabetismo 

como a “vergonha nacional”, juntamente 

com a necessidade de “erradicá-lo”, 

surgiram no Brasil em pleno regime 

militar sob o argumento, 

ideologicamente construído, de 

alavancar o desenvolvimento econômico 

do país (Haddad, 2000). 

Disso resulta um processo de 

individualização das causas do 

analfabetismo, como se fosse um 

elemento de responsabilidade daquele 

que foi expropriado, devido às 

condições materiais de existência, da 

possibilidade de escolarização. Ora, 

Jonas representa e apresenta essa 

dinâmica  em sua história de vida. 
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“Em [19]80 eu casei, aí eu falei 

para minha esposa para gente estudar, 

ela dizia que não, a gente trabalhava. 

Um dia ela ficou desempregada, mas eu 

tinha um salário razoável. Aí, eu esqueci 

do estudo, fiz alguns cursos na 

empresa, de Primeiros Socorros, 

Incêndio, CIPA, SIPAT...”. 

 

 

 

 

 

 

De alguma forma, Jonas 

continuou estudando. Suas prioridades 

estavam relacionadas ao mundo do 

trabalho, seus estudos seguiam esse 

rumo também. 

Disse que não voltou a estudar 

também por certa falta de estímulos de 

sua mulher: “e o ciumezinho? [disse em 

tom alegre]. Não ia para escola para 

evitar discussão, briga, né? [sorriu e 

gesticulou durante a fala dessa frase]. 

Antigamente, quando ela não era 

evangélica, ela era muito nervosa, agora 

não. [ficou mais sério]. Eu sempre 

conversei muito com as pessoas, ela me 

via conversar com mulher, moça e 

pensava que eu estava com interesse... 

E agora, eu estou estudando aqui, 

agora...” 

 

 

 

 

Ao relatar desentendimentos 

conjugais, Jonas deixa transparecer 

novamente a importância que a religião 

assume em sua vida e na de sua esposa. 

O sentido que dá ao fato da mulher 

haver se tornado evangélica traduz uma 

mudança substancial em seu modo de 

ser, pensar e sentir – elemento 

substantivo para compreensão de como 

ele subjetiva a experiência religiosa. 

Depreende-se disso que, engajar-se em 

atividades religiosas, tem o sentido de 

propiciar mudanças na forma do 

indivíduo relacionar-se com o mundo e 

com outros indivíduos, de acordo com 

os relatos de Jonas. 
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Sobre suas habilidades educacionais, 

Jonas afirmou que aprendeu a fazer 

“contas” sozinho: “Comecei a saber a 

fazer uma conta por mim mesmo. Fui 

aprendendo sozinho. Em português eu 

sou ruim, sempre como umas palavras”, 

falou sorrindo. 

 Jonas relatou ser um aluno 

interessado nos estudos na 

penitenciária e, com expressão de 

alegria, disse:  “aqui, eu passei para a 

professora Renata, que é um nível mais 

avançado [3ª e 4ª séries]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente Jonas fala sobre a 

oportunidade que encontrou, embora 

preso, de satisfazer a necessidade, 

historicamente construída, de retomar os 

estudos. Relata com satisfação o fato de 

haver progredido para outro nível no 

ensino supletivo. 

Para compreender o 

desenvolvimento de Jonas na escola e a 

forma positiva como ele a apresenta, é 

preciso analisar os motivos que o estão 

conduzindo na atividade educativa em 

situação prisional. 

Como já foi analisado na 

entrevista anterior, os motivos pelos 

quais Jonas envolveu-se em atividades 

educativas na penitenciária são 

configurados pela possibilidade de 

resistência aos ditames da punição. 

Dessa forma, pode-se dizer que ele 

partiu de motivos-estímulos (Leontiev, 

1978a  e 1978b). 

Assim, Jonas, ao dedicar-se à 

atividade escolar, encontrou-se em um 
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movimento de geração de novas 

necessidades e de transformação dos 

motivos que o levaram a iniciar tal 

atividade, pois, além de poder resistir à 

prisionalização, ele pôde, ao estudar e 

progredir de turma,  se aproximar mais 

das conquistas do gênero humano. 

 

Ficou um tempo em silêncio e, 

com tom melancólico, disse: ”começo de 

ano, quero estar na Colônia,  pelo 

menos na Colônia... Não agüento mais 

ficar preso, cada dia aqui é um mês!”. 

Jonas estava muito emocionado, seus 

olhos sensivelmente lacrimejaram. 

 

 

Apesar de encontrar momentos 

de satisfação, ou de simples suspensão do 

sofrimento, a experiência prisional é 

fundamentalmente uma situação dolorosa, 

algo a ser superado e esquecido. Jonas não 

suporta a vida na prisão. 

Segundo Foucault (1987), a 

prisão excede a simples privação de 

liberdade exatamente porque se propõe 

a  reabilitar os indivíduos encarcerados. 

Nesse intento, a técnica penitenciária 

utiliza-se de características punitivas 

atreladas a complementos de re-

educação e ressocialização. Sua eficácia 

traduz-se também pelo sofrimento que 

veicula, pela mortificação, pela 

adaptabilidade às suas normas. 

Jonas, porém, não se mantém 

passivo nessa condição de 

encarceramento, como tantos outros 

presidiários. Contraditoriamente, 

realiza-se um movimento de adaptação 

às normas prisionais, para efeito de 

sobrevivência e convívio pacífico, ao 

mesmo tempo que os indivíduos criam 
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recursos internos que os protegem 

contra os efeitos da adaptabilidade. No 

caso de Jonas, a religião e a educação 

são elementos que constituem os 

recursos internos para o enfrentamento 

contraditório da adaptação. 

 

Ficamos um momento em 

silêncio, quando lhe perguntei sobre o 

que o motivou a vir para São Paulo. Ele 

sorriu e disse: “era uma ilusão da 

juventude naquela época, o pessoal 

falava muito de São Paulo, do Rio. Eu 

optei por São Paulo porque eu tinha uns 

amigos aqui. Pensava assim: vim aqui 

trabalhar, ganhar um dinheiro; naquela 

época eu ganhei um dinheiro bom 

mesmo. Lá [em seu Estado] não tinha 

como ganhar dinheiro.” 

 

 

Propus a mudança de assunto 

porque, de certa forma, me senti 

incomodada com a tristeza pela 

experiência prisional apresentada por 

Jonas. Esse fenômeno também tem 

desdobramentos sobre minha existência, a 

forma como lido com  meu trabalho, o 

choque com minhas convicções políticas 

e, necessariamente, com a pesquisa 

realizada. 

Jonas falou sobre sua migração 

como a tentativa de realizar uma ilusão da 

juventude. As condições em sua cidade 

natal eram precárias e, apesar de ter se 

submetido a condições limitadas de 

trabalho e de moradia quando mudou-se 

para São Paulo, aqui ele ainda tinha como 

“ganhar dinheiro”, por pior que fosse, era 

melhor do que a situação da qual saíra. 

 

“Eu tinha um sonho de ganhar 

dinheiro e voltar para lá, comprar uma 

casa maior, um sítio.  

 

Jonas expressa o que é, talvez, a 

finalidade de todo migrante: voltar com 

algum dinheiro, que lhe permita 

melhores condições de vida em sua 

própria terra.  
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Naquela época o dinheiro era o 

cruzeiro... nota amarela... [disse em tom 

de pergunta, ao qual respondi que não 

sabia]. Naquela época o dinheiro valia, 

era a época da ditadura, a democracia 

era restrita [em tom de explicação], a 

gente não votava, quem indicava o 

prefeito era o governador [falou com 

cenho franzido, sério]”. 

 

 

 

 

 

Ao falar sobre o valor do 

dinheiro, ele relatou o período histórico 

com ar de ressentimento pela restrição 

de democracia. Parece que ele quis 

situar historicamente a moeda. 

Disse que em A. surgiu uma 

proposta para comprar terreno em um 

loteamento: “Lá perto abriu um 

loteamento, eu podia comprar dois 

terrenos grandes, não comprei não, era 

tudo alagado... e eu não queria ficar 

para São Paulo. Se eu tivesse uma 

companheira que me orientasse, eu iria 

comprar [o terreno]. Futuramente aquele 

terreno valorizou. Você conhece o 

deputado T.? - respondi negativamente 

com a cabeça. Ele tem um rancho de 

pamonha na [nome da Rodovia], lá 

valorizou”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas falou sobre a falta de 

orientação de uma companheira; pode-

se depreender daí a significação que faz 

do que seja uma companheira, uma 

esposa. Talvez um ponto de equilíbrio, a 

necessidade de “fincar raízes”. 

Também falou sobre 

possibilidades de investimentos que não 

soube aproveitar, fato que, 

provavelmente, proporcionariam 

melhores condições de vida para ele e 

para sua família 

Ao recordar-se dos eventos de 
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sua história, Jonas reinterpreta-os a 

partir de sua condição atual. Esse 

processo revela a interdependência das 

funções psicológicas superiores, pois ao 

realizar um procedimento mnemônico, 

ele o enriquece com elementos 

lingüísticos, repletos de sentidos e 

significados constituídos na atualidade 

da relação estabelecida com o mundo. 

A proposta da compra do 

terreno surgiu na mesma época em que 

Jonas ajudou a construir a caixa d’água. 

Ao lembrar-se desse assunto, 

nitidamente tão caro a si, ele 

acrescentou que a caixa d’água tem um 

reservatório grande abaixo dela, do qual 

a água sai com pressão suficiente para 

toda a cidade. “Eles passaram um 

tempo encanando rua, casa por casa. A 

área de baixo de A., nós tudo fizemos 

isso daí”. 

Disse que seu sonho de retornar 

à Paraíba e comprar um sítio para a 

família mudou. Perguntei-lhe o porquê; 

respondeu: “Em A. me senti num lugar 

confortável, jogava bola, fiz amigos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As necessidades e os motivos 

que fizeram com que Jonas se tornasse 

um migrante, sofreram mudanças 

devido às condições concretas que 

encontrou nas cidades da Grande São 

Paulo. 

 
O nascimento de novos 

motivos superiores e a formação de 
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mudei de idéia. Eu ia lá para Paraíba, 

passava 15 dias, 1 mês. Mas quando eu 

ia nessas viagens, eu gastava muito 

dinheiro, eu ganhava bem, mas não 

soube aproveitar”. 

necessidades novas, 
especificamente humanas, 
correspondentes, constitui um 
processo extremamente complexo. 
É este processo que se produz sob a 
forma de deslocamento dos 
motivos para os fins e pela sua 
conscientização. (Leontiev, 1978a, 
p. 109). 

Jonas retomou a história do 

senhor que o acolheu em sua casa, 

dizendo: “Ele, o Sr. D., tinha confiança 

em mim, eu ficava com o dinheiro do 

restaurante, se quisesse pegar, pegava 

[fazendo gestos de pegar]. Quando fui 

chamado para trabalhar na fábrica, o Sr. 

D. disse que era para eu ir, a esposa 

dele também... a mãe dele me tratava 

como um filho”. 

 

 

 

Ele narra episódios que o 

caracterizam como alguém distinto do 

rótulo de ladrão. A negação da condição 

de “delinqüente” é elemento 

fundamental na compreensão da 

subjetivação de sua experiência 

prisional. 

Mais uma vez, relata as 

amizades que conquistou em sua vida e 

o quanto era benquisto e merecedor 

dessa condição por sua honestidade 

(elemento que, embora não seja dito 

explicitamente, percorre toda sua fala, 

desde o relato de sua infância). 

Jonas era muito bem tratado na 

casa dessa família e podia usufruir de 

alguns confortos também: “O Sr. D. 

tinha aquela Brasília 0 Km, eu aprendi a 

dirigir com ele, tinha telefone na casa, 

naquela época era difícil ter telefone em 
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casa, eu podia ligar pra família lá na 

Paraíba, eu marcava com meu pai e ele 

ficava lá esperando eu ligar... Eles me 

tratavam muito bem. Eu morava aqui em 

A., eu tinha esse conforto... Eu tinha 

uma família, até hoje eu tenho 

[referindo-se à família do Sr. D.]. Eu 

entro lá pela porta da frente, entro, vou 

pegando comida, tomando café [relatou 

de forma descontraída, sorrindo 

bastante]”. 

 

 

 

 

 

 

A relação de Jonas com a 

família do Sr. D. era muito próxima. Ele 

próprio denomina-se como parte dela. 

Nessa casa ele teve conforto, aprendeu a 

dirigir carro, usou o telefone – utensílios 

que não poderia dispor se estivesse 

ficado em sua terra natal, ou mesmo em 

outro tipo de trabalho em São Paulo, 

como num canteiro de obras. 

O entrevistado disse que ficou 

por cerca de três anos na casa do Sr. 

D., e que o conheceu por meio de seu 

trabalho, pois o Sr. D. ia com sua mulher 

entregar “marmitex” que ela fazia para o 

pessoal da empresa. Jonas ressaltou 

que as marmitex não eram para todos 

os funcionários da empresa, mas só 

para os engenheiros e chefes que 

ficavam em outro alojamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratificação na alimentação 

estava posta a partir das atividades 

realizadas pelos trabalhadores da 

construção. Mais uma vez, fica explícita 

a precariedade das condições de 

trabalho a que Jonas se submeteu. 
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Lembrou-se do fato de que na 

casa do Sr. D. tinha uma televisão, 

dizendo: “eu nem tinha visto televisão, 

quando eu vi... bonito demais! Ele tinha 

preto e branco, era um cinema, a gente 

ficava impressionado. Hoje eu não vejo 

televisão não, aqui no raio não tem48. 

Quando eu chego em casa não dá 

tempo, eu chego cansado”. 

O acesso e o uso individualizado 

dos bens produzidos coletivamente, 

características da sociedade capitalista, 

ficam evidentes nesse trecho do relato. 

De acordo com Marx (1982), “o modo 

preciso de participação na produção 

determina as formas particulares da 

distribuição, isto é, determina de que 

forma o produtor participará na 

distribuição” (p. 11). Ou seja, a estrutura 

da distribuição, e do consumo, deriva da 

estrutura da produção. 

Apesar do acesso, Jonas não vê 

TV atualmente devido às questões 

religiosas inseridas na lógica do 

funcionamento penitenciário, como 

deixa claro em momento posterior, na 

terceira entrevista. Assim, outra 

mediação, de cunho cultural/religioso, 

está determinando a negação do 

consumo dos bens produzidos 

socialmente, além da questão do lugar 

ocupado na cadeia de produção. 

Jonas, ao mesmo tempo que se 

referiu ao fato de não assistir televisão 

no raio, devido às imposições religiosas, 

expressou em verbos no tempo presente 

que não assistia à TV também em sua 

casa porque chegava muito cansado do 

trabalho. Esse fato deflagra uma 

determinação importante na forma com 

                                                           
48 Os presos que se assumem como evangélicos têm algumas restrições, tais como: não fumar e não ter TVs 
nas celas, ou mesmo assistir TV. Muitas vezes os presos-evangélicos ficam em celas separadas. 
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que ele subjetiva a vivência prisional e 

soma-se à significação  dela ser uma 

‘sina’. 

A partir desse lapso na 

linguagem, Jonas  evidencia que sua 

prisão é apenas uma interrupção em sua 

vida, uma suspensão de suas atividades 

para pagar uma ‘dívida’, uma 

experiência com a qual ele não se 

identifica – porque se considera distinto 

da figura do delinqüente. 

Ele também deixa à mostra que 

a igreja evangélica à qual ele pertence 

não deve ser de cunho fundamentalista, 

pois ele tem acesso a aparelhos de TV, 

ou que ele próprio não seja tão fanático. 

Retomei um tema que Jonas 

esboçou na primeira entrevista: o 

sentido de sua prisão. Disse-lhe: “Você 

disse que sua prisão está lhe ensinando 

muito, mas também disse que sofre 

muito aqui. Explique melhor isso”.  

Jonas respondeu: “A prisão 

mexeu com minha mente, não para pior, 

para melhor. Aprendi a ser mais 

humano; a minha esposa disse que eu 

tinha o dom da caridade, aqui tem muita 

gente precisando. Eu vejo pessoas com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas afirmou ter aprendido a 

“ser mais humano”, precisamente por 

estar em contato com outros indivíduos, 

sofrendo mais do que ele. Pode-se dizer 

que, de certa forma, isso possibilitou a 
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a situação pior que a minha, isso me dá 

força, eu falo: ‘Senhor, eu sei que estou 

numa situação difícil, mas tem outros 

atrás de mim, pessoas com muitos anos 

de cadeia, que a família não vem visitar, 

caídos na droga’... [pausa – pareceu 

estar pensativo]. Tenho buscado forças 

em Deus, busco coisas lá de fora”. 

constituição, ou aprofundamento, de um 

valor de solidariedade para Jonas. Esse 

fenômeno revela a forma singular de 

Jonas colocar-se na condição de preso: a 

de configurar o sofrimento vivenciado e 

compartilhado pela prisão a partir de 

elementos ético-políticos que 

ultrapassam a própria experiência 

prisional, pois dizem respeito à 

constituição de sua subjetividade.  

Assim, o sentido que Jonas 

parece dar à experiência prisional está 

perpassado pela questão religiosa de 

alteridade cristã, pela “criação” que teve 

dos pais, por sua constituição como 

trabalhador, pai e esposo quando estava 

em liberdade. 

Porém, contraditoriamente, ao 

relatar que a prisão se configurou como 

algo positivo que o aproximou de uma 

genericidade-para-si, Jonas também 

demonstrou uma elaboração 

escamoteada da realidade, com a 

finalidade de diminuir o sofrimento 

causado pela situação do cárcere.  
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De acordo com Duarte (1993), 

“As objetivações genéricas para-si, 

sendo geradas no interior das relações 

de dominação, têm tanto uma função 

humanizadora, como também uma 

função na reprodução da alienação” (p. 

144). 

Perguntei-lhe sobre o que o 

motivou a entrar para a escola na 

penitenciária e como se sente quando 

está nas aulas. Disse-me: “eu ficava no 

raio o dia inteiro, eu fico mais na cela – 

corrigiu-se49, é que eu sou muito popular 

no raio, vem sempre alguém me 

procurar, procurar a gente [os 

evangélicos] para fazer uma oração, dar 

um conselho”. Jonas relata suas 

atividades de evangélico de forma mais 

entusiasmada, demonstrando gostar de 

realizá-las. 

 

 

 

O fato de exercer atividades 

religiosas dentro da penitenciária 

significa ter um certo ‘status’ em relação 

à população encarcerada, é uma forma 

de garantir a preservação de um 

sentimento de identidade, de autonomia. 

No caso de Jonas, a religião é permeada 

não só pelo ‘status’ que ela confere, mas 

pela própria natureza dessa 

diferenciação entre ser criminoso e ser 

religioso, correto, solidário, cristão. 

Outra situação relatada por ele e 

que lhe faz bem é estar na escola: “me 

faz ficar fora do raio, e aprender mesmo. 

 

Jonas deixa clara a necessidade 

de “sair do raio”, a necessidade de poder 

circular em outros espaços e poder 

exercer outro papel que não o de preso. 

                                                           
49 O fato de ficar mais na cela do que no pátio do raio, não relacionando-se com outros presos  nesse espaço 
(comportamento vulgarmente denominado “andar em bolinho”), é comumente interpretado de forma positiva 
pelo setor de segurança da penitenciária. 
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Eu nunca faltei um dia, 10 horas eu 

estou pronto! É minha responsabilidade, 

eu cumpro a minha”. 

O sentido que ele dá para a 

escola é extrínseco a ela, ou seja, pode-

se dizer que Jonas realiza atividades 

educativas pela mediação de motivos-

estímulos. 

 

Ao descrever como faz para 

cumprir sua parte, destacou: “eu 

converso com funcionário aqui. Sabe 

como que é o sistema [penitenciário], 

né? Não é porque a pessoa é 

funcionário, é polícia, para mim todos 

são iguais, são pessoas que estão 

cumprindo seu serviço, sua obrigação. 

Minha parte eu faço!”. 

 

 

A estereotipia entre os 

agrupamentos básicos é superada, ao 

menos em algumas circunstâncias, por 

Jonas, em seu cotidiano prisional. O fato 

de não se identificar com a figura do 

“delinqüente” pode contribuir para tal 

comportamento. 

A compreensão da forma como 

o entrevistado se apresentou para 

participar da pesquisa, demonstrando 

simpatia e interesse, deve ser pautada 

por tais elementos de momentânea 

superação dos limites dos agrupamentos 

básicos da instituição total. 

Disse que na escola ele se 

sente bem, lá conversa com outros 

presos de outros raios, fala sobre a 

“palavra” – religião. Afirmou que procura 

incentivar outros presos do raio a 

participarem das aulas: “eu pego pipa 

dos outros, saio perguntando para os 

outros: quem quer estudar?”. Falou que 

poucos têm interesse em estudar: 

 

 

 

 

A atitude de cuidar dos outros 

presos, de certa forma, facilita sua 

inserção e convivência junto à 

população prisional, ao mesmo tempo 

que o afasta da mesma, pelo fato de que 

as ações por ele realizadas se distanciam 

daquelas propagadas pelos próprios 

presos no meio prisional. 
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“aquele que quer realmente, ele 

aprende”. Jonas afirmou que a maioria 

dos presos fica à mercê da ociosidade, 

“com a cabeça parada, pensando coisa 

que não deve, maldade”. 

Ele significa a escola como uma 

forma de ocupação do tempo e vê essa 

ação como algo que se contrapõe ao 

“que não se deve fazer”. Novamente, os 

motivos-estímulos ou o sentido da 

escola são mediados por elementos 

extrínsecos à atividade educativa.  

Jonas discursou sobre o sistema 

penitenciário, que, segundo ele, deveria 

ser diferente: não misturar presos que 

cometeram delitos mais graves com 

aqueles que cometeram delitos mais 

leves. Falou do casal de namorados 

assassinados e do adolescente que os 

matou50, disse que ouviu num “radinho” 

(sic) o Datena e que ele falou de um 

outro menino que roubou um pedaço de 

pão para comer. Perguntou-me: “esses 

dois podem ficar juntos na Febem? 

Claro que não. Mas, essa é a minha 

idéia, a minha idéia não vale nada! Só 

os políticos podem mudar isso!”. Jonas 

estava visivelmente excitado com o 

assunto, gesticulando mais, com tom 

 

 

 

Jonas explicita alguns pontos de 

discordância com a política de 

segurança de nossa sociedade, ao falar 

sobre a diferenciação da pena em 

relação ao nível do delito cometido. 

 

 

 

 

Assim, de forma contraditória, a 

despeito de sofrer as conseqüências 

advindas do processo de punição pela 

restrição da liberdade, o entrevistado 

expressa como opinião pessoal a 

importância de reformas na execução das 

penas, como uma maneira de garantir da 

convivência em sociedade. 

Essa postura perpassa toda sua 

fala; em nenhum momento ele questiona 

sua condição, ao contrário, ele afirma 

que quer “pagar o que deve”, o que 

mostra que ele concorda que tem uma 

                                                           
50 Caso Filipe e Liana, casal de namorados assassinados em novembro de 2003, amplamente abordado pela 
mídia e que reacendeu a discussão sobre a diminuição da menoridade penal no país. 
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mais grave e voz mais alta. Sua postura 

era de seriedade, seu cenho estava 

franzido. O assunto tratado o deixou 

agitado. 

dívida com a sociedade e que sua prisão 

é a forma de pagamento. 

De acordo com Marx (1991):  
 

A segurança é o conceito 
social supremo da sociedade 
burguesa, o conceito de polícia, 
segundo o qual toda a sociedade 
somente existe para garantir a cada 
um de seus membros a conservação 
de sua pessoa, de seus direitos e de 
sua propriedade” (p. 44). 

 

Foucault corrobora as idéias de 

Marx sobre a função social da segurança 

na sociedade capitalista, ao afirmar que: 

 

A notícia policial, por sua 
redundância cotidiana, torna 
aceitável o conjunto dos controles 
judiciários e policiais que vigiam a 
sociedade; conta dia a dia uma 
espécie de batalha interna contra o 
inimigo sem rosto; nessa guerra, 
constitui o boletim cotidiano de 
alarme ou de vitória. (Foucault, 
1987, p. 237) 
 

Disse-lhe que sua opinião era 

importante sim, porém, não emiti 

comentários sobre as críticas ao sistema 

prisional elencadas por ele.  

Retomei a última questão sobre 

a vivência da escola na penitenciária e 

perguntei-lhe se havia mais alguma 

coisa a acrescentar. Repeti-lhe algumas 

frases que ele havia dito sobre o tema, 

Ouvir um preso falar a favor de 

penas restritivas de liberdade, ainda que 

expresse a necessidade delas se darem de 

forma mais “justa”, é algo que desvela 

uma contradição entre a realidade 

vivenciada e aquela ideologicamente 

apregoada. Um dos fatos de eu haver 

mudado o rumo da entrevista, para o 

assunto da educação, é devido a minha 

dificuldade em conceber que o 

entrevistado reproduziu tal contradição. 

Não é porque se está nas 

condições propícias para a tomada de 
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tais como: possibilidade de ficar fora do 

raio, de conversar com outros presos, 

de aprender coisas novas (aritmética e 

gramática). Aparentemente, ele não 

demonstrou mal-estar pela interrupção 

do assunto iniciado por ele. 

consciência que ela será feita, pois a 

classe dominada não, necessariamente, 

construirá idéias diametralmente opostas 

à da classe dominante. Segundo Marx e 

Engels (1998): 

 
A classe que dispõe dos meios 

da produção material dispõe 
também dos meios da produção 
intelectual, de tal modo que o 
pensamento daqueles aos quais são 
negados os meios de produção 
intelectual está submetido também 
à classe dominante” (Marx - 
Engels, 1998, p. 48) 

Jonas disse, de forma cortês, que 

não tinha mais o que acrescentar. 

Aparentava um pouco de cansaço pela 

atividade da entrevista, que já passava 

de uma hora e quinze minutos de 

duração. 

 Agradeci-lhe pela contribuição, 

reafirmando novamente o compromisso 

com sua anomicidade. Disse-lhe que 

retomaria o conteúdo dessa entrevista 

com mais calma e, caso fosse preciso, 

eu pediria outra entrevista. Ele sorriu, 

assentindo com a cabeça e afirmando a 

vontade de “ajudar” no que fosse 

necessário. 
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  Cumprimentei-o com 

aperto de mãos, ele sorriu e desejou-me 

boas festas. Retribuí o sorriso e os votos 

de Feliz Natal. 
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5.5 A terceira entrevista 
 
 

Quinta-feira, 08 de julho de 2004, das 11h20 às 12h38. 

 

A terceira entrevista ocorreu nas 

dependências de uma Penitenciária de 

regime semi-aberto, devido à 

progressão de regime de cumprimento 

de pena para Jonas. Travei contato 

telefônico com o Diretor Geral dessa 

Unidade que recebeu de forma positiva 

minhas solicitações para entrevistá-lo.  

Ao chegar na Penitenciária, 

encaminhei-me à sala da Diretoria 

Geral, fui apresentada ao Diretor de 

Segurança e Disciplina, que me 

escoltou até a sala da Equipe 

Interdisciplinar. Lá, a diretora, uma 

psicóloga, cedeu-me o espaço para 

realizar a entrevista. O Diretor de 

Segurança cuidou para que Jonas 

pudesse ser avisado que eu estava ali 

para entrevistá-lo. 

A sala era ampla, contava com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A penitenciária de regime semi-

aberto era fisicamente diferente, pois 

não apresentava muralhas, só 

alambrados. Porém, no nível simbólico, 

a disciplina, a contenção e o caráter 

punitivo permaneciam. Conversei com 

três níveis hierárquicos de diretoria para 

conseguir continuar a pesquisa nessa 

unidade e o fato de ser uma funcionária 

do sistema penitenciário paulista ajudou 

nesse momento. 
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duas mesas e quatro cadeiras e 

permaneceu com a porta aberta; porém, 

nenhum agente de segurança 

penitenciária ficou do lado de fora. 

Assim que Jonas chegou à porta, 

que ficava atrás de mim, à minha direita, 

cumprimentei-o e convidei-o para 

sentar-se na cadeira à minha frente. 

Novamente, havia uma mesa entre nós, 

que utilizei para realizar anotações 

durante a entrevista. 

Jonas estava diferente, não 

trajava o uniforme bege que o 

acompanhou por muito tempo na 

Penitenciária anterior e sua figura 

estava ‘mais leve’, menos formal – por 

exemplo, ele não chegou com as mãos 

cruzadas para trás.  

Ele sentou-se e sorriu. 

Perguntei-lhe como estava, respondeu-

me que “bem, graças a Deus”. Falei que 

no último encontro eu havia afirmado 

que possivelmente solicitaria que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas demonstrou boa 

receptividade para a continuidade da 

entrevista.  

O fato de apresentar-se menos 

formal diz respeito aos ‘privilégios’ 

concedidos pela condição de estar em 

regime semi-aberto. 
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participasse de outra entrevista; ele se 

lembrou disso. Jonas parecia um pouco 

afetado, de maneira positiva, pela minha 

“visita, que não estava esperando” – 

disse sorrindo. 

Tal regime é uma etapa 

intermediária do cumprimento de pena e, 

segundo o ideário penal, visa 

desenvolver a sociabilidade e adaptação 

dos indivíduos às normas sociais pela 

gradativa aproximação com a condição 

de liberdade. 

Aproveitei para explicar a ele 

que eu havia sido transferida de local de 

trabalho, que agora estava numa 

Unidade da Coordenadoria da Saúde 

numa cidade da Grande São Paulo. Ao 

ouvir isso, ele redargüiu, sorrindo: “por 

isso que a senhora sumiu”. Assenti com 

a cabeça, sorrindo também, mas pedi 

para que não me chamasse de senhora, 

ao que ele concordou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de expressar uma postura 

mais livre, Jonas continua submetido a 

muitas formas de controle e coerção 

relativas à situação de prisão, elemento 

que determina o fato dele ainda me 

chamar de “senhora”. 

 

Disse-lhe que havia combinado 

com a diretoria da Penitenciária de 

regime fechado uma nova entrevista, 

mas que, por causa do novo trabalho, 

precisei esperar a época das férias. 

Também contei que, desde a última vez 

que falei ao telefone com a Diretora de 

Educação dessa Penitenciária, fiquei 
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sabendo que ele havia sido transferido 

para o regime semi-aberto e que tal 

notícia me deixou feliz. Ele sorriu e 

afirmou que “a felicidade é grande! Lutei 

e consegui.” 

 

 

A progressão de regime é 

concebida como um troféu ganhado pelo 

mérito de cada preso – a noção de que o 

cumprimento da pena tem suas 

peripécias e a forma pela qual se dá é 

que irá determinar a progressão 

(Foucault, 1987).  

Lutar pela progressão, para 

Jonas, teria sido ser evangélico, manter 

bom comportamento, freqüentar a escola 

ou mesmo trabalhar na penitenciária 

anterior? 

Ou todas essas atividades que 

ele realizou constituíram uma maneira 

dele provar a si mesmo e à sua família 

que ele não é “bandido”? 

De qualquer forma, Jonas 

interpreta os acontecimentos como 

determinados quase que exclusivamente 

por sua ação individual (ou pela ação 

individual dos outros). Não aparece em 

seu relato, de forma substantiva, a 

expressão da compreensão das 

determinações histórico-sociais. Por 

exemplo, ele se defino como 

trabalhador, mas não expressa que ocupa 

uma posição específica no panorama do 

modo de produção capitalista. Em outras 

palavras, não demonstra haver se 

apropriado de uma consciência de classe 

trabalhadora. 
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Jonas disse que antes de vir 

definitivamente para o regime semi-

aberto ele pôde desfrutar de uma saída 

temporária no final de semana do dia 

das mães, fato que ele relembrou com 

muita emoção, visto que sua voz ficou 

mais trêmula. 

Em alguns casos, quando o preso 

já recebeu uma ordem judicial para 

progressão de regime, mas, devido a falta 

de vagas para a transferência para um 

presídio semi-aberto, permanece no 

regime fechado, o juiz da Vara de 

Execuções Criminais concede saídas 

temporárias, do próprio regime fechado, 

para determinados presos que 

apresentam boa conduta. Esse é um fato 

não corriqueiro e, por isso, merece 

destaque. 

A emoção por poder sair, ainda 

que temporariamente, traduz tanto a 

sensação de alívio dos efeitos negativos 

e ininterruptos da prisão quanto a 

satisfação por poder, simplesmente, 

encontrar-se livre. Aliado a isso está o 

fato de Jonas subjetivar essa experiência 

como uma situação de  conquista 

pessoal. 

Retomei com Jonas o 

compromisso de anomicidade que havia 

firmado com ele nas entrevistas 

anteriores, entregando-lhe as vias do 

termo de consentimento livre e 

esclarecido para que pudesse assinar. 

Expliquei o significado desse 

documento e dei-lhe uma cópia. Ele 

guardou a via dele no bolso, após 

 

 

 

 

 

Ele apresentou a mesma 

disponibilidade e simpatia para continuar 

as entrevistas. Esse fato remonta à 

análise realizada no relato do primeiro 

contato com o entrevistado, na qual 

afirmei não haver ficado claro, naquele 

momento, os motivos pelos quais Jonas 

havia aceitado participar da pesquisa. 
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cuidadosamente dobrar o papel em 

quatro partes iguais. Disse novamente a 

Jonas que ele tem todo o direito de, a 

qualquer momento, interromper a 

participação na pesquisa, ou mesmo de 

vetar a utilização de quaisquer 

informações que lhe dizem respeito.  

Jonas escutou minhas palavras 

com paciência; logo após, disse que 

estava disposto a ajudar a mim e às 

pessoas que poderão aprender com a 

história dele. Assentiu, assim, em 

conceder outra entrevista. 

Essa última entrevista foi 

realizada em circunstâncias diversas das 

anteriores, visto que eu não exercia o 

papel de psicóloga da instituição na qual 

o entrevistado estava cumprindo a pena e 

este, por sua vez, progrediu de regime de 

pena. Dessa vez, ao decidir pela 

continuidade de sua participação, Jonas 

não expressou a adaptação às normas 

prisionais como um dos elementos que 

constituíram sua tomada de decisão. A 

própria realização da atividade da 

entrevista revelou-se contida de fatores 

motivadores. 

Assim, Jonas apresenta em seu 

discurso consonância entre a ação e o 

fim estabelecido pela atividade, ao dizer 

que se dispunha a ajudar a mim, na 

pesquisa, e a outros que poderiam 

aprender com sua história. 

Pedi para que ele iniciasse, 

contando como foi o processo de sua 

vinda para a penitenciária de regime 

semi-aberto. Com uma entonação de 

seriedade na voz, Jonas relatou: “era 

uma expectativa muito grande de vir 

para cá, a gente está num lugar, a 

senh... você conhece... [pausa]”. Meneei 

afirmativamente com a cabeça, ao que 

 

 

 

 

 

 

Jonas expressou de forma mais 

clara o sofrimento por estar preso. As 

mudanças advindas das condições 

diferenciadas de existência (progressão 

de regime) possibilitaram outras 

concepções e sentidos sobre a própria 

experiência prisional – o que será 
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ele continuou: “quando eu saí de 

saidinha51, eu vi tanto portão...; quando 

eu entrei eu não percebia, como é difícil 

para a família entrar, por isso que 

acontece tanto abandono de 

familiares... Misericórdia, tanto portão!”. 

Com uma expressão de lamento e de 

espanto, ele gesticulou e levou as mãos 

à cabeça ao dizer a última frase, Jonas 

não sabia que estava “tão preso” assim.

abordado amplamente no decorrer da 

entrevista. 

 

A unidade existente entre 
pensamentos, afetos e sentimentos, 
torna impossível a expressão em 
separado de qualquer um deles, o 
que, por sua vez, determina que 
nenhuma destas categorias possam 
ser analisadas senão por suas 
interconexões. 

É esta integração que se faz 
presente naquilo que Leontiev 
chama de “sentido pessoal”, quando 
então, as significações vão se 
desenvolvendo pelo indivíduo em 
unidade com suas experiências e 
vivências pessoais (Martins, 2001, 
p. 105). 
 

O fato de Jonas falar que não 

havia se dado conta de existirem tantos 

portões como ele pôde perceber na saída 

temporária que usufruiu, deixa uma 

questão importante: ele, devido às 

participações nas aulas e, posteriormente, 

ao trabalho que desenvolveu no prédio 

administrativo da Penitenciária de 

regime fechado, teve acesso e passou 

pelos diversos portões que o prendiam no 

raio. Porém, ele só os “percebeu”, ou só 

pôde significá-los, quando saiu com a 

família pela primeira vez. 

 

Com efeito, a revelação do sentido 

de um fenómeno à consciência só pode 

                                                           
51 “Saidinha” diz respeito à saída temporária, normalmente em feriados prolongados ou datas comemorativas, 
autorizada pelo juiz. Ela é dada aos presos que estão em regime semi-aberto de cumprimento de pena, aos que 
já têm a concessão judicial do regime semi-aberto mas que estão ainda em instituição de regime fechado, ou, 
fato menos comum, aos que estão em regime fechado, com pena em regime fechado, mas que apresentam 
bom comportamento. 

159



realizar-se sob a forma de uma designação 

deste fenómeno; como vimos várias vezes, 

um sentido não encarnado nas significações 

não é ainda consciente para o homem, não é 

ainda “sentido” para ele. (Leontiev, 1978a, 

p. 129) 

Jonas afirmou ser um homem 

de sorte, pois não sofreu o “abandono” 

da família. “Minha esposa e filha não 

perderam nenhum domingo”, sempre o 

visitaram, relatou de forma alegre. 

 

 

 

Há claramente um sentido de 

gratidão pela presença da família nessa 

frase. 

Ao retomar o assunto da 

“saidinha”, Jonas relembrou o quanto a 

família estava aguardando pelo 

momento em que ele iria “pôr os pés 

para fora”. Naquela sexta-feira, 6 de 

maio de 2004, Jonas ouviu de forma 

diferente os sons dos portões e 

cadeados trancados atrás de si. Disse 

que ficou com um “nó na garganta” 

quando pôde sair do prédio da 

penitenciária e ficar ali, com outros 

presos, numa fila perto da guarita do 

portão de entrada, denominada de sub-

portaria, esperando ser chamado pelo 
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funcionário.  

Jonas olhou ao seu redor e viu o 

quão “descampado” era o lugar onde se 

encontrava a penitenciária em que 

estava. Disse que quando chegou, 

estava no “bonde” (viatura na gíria 

prisional) e não pôde ver direito para 

onde estava sendo levado. 

Ainda na fila, olhando ao seu 

redor, lembrando-se da quantidade de 

portões que se fecharam atrás dele e 

com o “nó na garganta”, Jonas avistou 

sua família do outro lado do portão. 

Estavam sua esposa, sua filha, seu neto 

e um amigo da família, que se 

prontificou a dirigir buscá-lo com seu 

carro. Percebeu que todos estavam 

emocionados, “mas estavam se 

esforçando para segurar”. Contou que 

quando o neto de seis anos o viu na fila, 

“ficou tão emocionado, ficou sem falar”. 

Quando Jonas saiu, “pôs os pés para 

fora” e abraçou o neto, ele “soltou o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poucas palavras foram utilizadas 

pela família quando receberam Jonas do 

lado de fora dos portões da penitenciária. 

Os adultos, “seguraram” o choro; o neto 

iniciou o choro por todos. O sentimento 

era contraditório, pois havia tanto a dor, 

pelo sofrimento infringido a Jonas e a 

sua família pela prisão, e a alegria por 

vê-lo sair. 
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choro”, primeiro o neto, depois Jonas, 

depois a esposa e filha. “Olha o 

sofrimento da família”, disse com voz 

entrecortada. 

Como já foi exposto, a 

afetividade é elemento primordial na 

análise dos sentidos e significados, pois 

ela constitui a construção dos mesmos. 

 

A viagem transcorreu bem, 

relatou que deram carona para outro 

preso que também estava de “saidinha”. 

“Era uma alegria só, aqueles dias...” 

Jonas retornou, como 

estabelecido pela penitenciária, no 

domingo, “no dia das mães mesmo”, às 

18h. “Falavam que se eu chegasse às 

18h01m, eu voltaria para o fechado, 

perderia o exame [progressão de 

regime]. É um psicológico que eles 

[agentes de segurança penitenciária] 

dão na gente” (sic). 

 

 

 

 

 

 

O controle e a disciplina 

perpassam qualquer condição, mesmo ao 

sair em liberdade temporária, Jonas se vê 

submetido aos ditames prisionais. 

Segundo Goffman (1974), um 

dos objetivos do aparato técnico-

ideológico da prisão é fazer com que os 

presos vivam com uma angústia crônica 

quanto à desobediência às regras e às 

conseqüências cabíveis, podendo, 

inclusive, passar para um processo de 

automortificação.  

A automortificação, muitas 

vezes, é apropriada, pela equipe 

dirigente, como elemento de medida 

para a reabilitação do preso. 

Passaram-se mais quatro dias e 

Jonas foi finalmente transferido para 

uma penitenciária de regime semi-

aberto. Chegou lá no dia 13 de maio, 
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precisamente às 17h. “É, as coisas 

mudaram, a gente tem mais contato 

com a família, mas tem muitas coisas 

desagradáveis...” Perguntei-lhe sobre o 

que eram tais coisas desagradáveis. 

Jonas, com cenho franzido e 

seriedade na voz, disse: “eu estou aqui 

como criminoso, um ladrão. Mas não 

estou acostumado com isso, escutando 

essas conversas [de outros presos]: 

‘vou sair daqui, vou fazer aquilo’. Eu 

estou aqui, mas não sou, apesar de ser 

tratado lá fora como criminoso, lixo 

humano, eu tenho o direito de não me 

achar assim”, expressou um sorriso ao 

terminar a frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas nunca se identificou com a 

figura do “delinqüente”. O fato dele 

realizar atividades religiosas, educativas 

e laborais na Penitenciária anterior, além 

das lembranças de todas as atividades 

que disse haver desempenhado em 

liberdade e de sua constituição como 

“gente de bem”, de certa forma, o 

afastou da internalização do rótulo 

negativo da delinqüência. Na atual 

Penitenciária, Jonas não estuda, não 

trabalha e não mantém atividades 

religiosas, fatos que serão abordados em 

momento posterior dessa entrevista, o 

que o coloca numa condição aparente de 

equivalência com o restante dos 

indivíduos presos. 

“Eu queria trabalhar e ajudar a 

família.” Jonas afirmou que está 

tentando uma transferência para um 

estabelecimento penitenciário de regime 

semi-aberto de uma cidade da Grande 

São Paulo [a mesma cidade que 
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mencionei a ele na qual eu estava 

trabalhando]. Disse que nessa cidade 

ele poderia trabalhar em sua casa, na 

sucata, e ir para o “semi-aberto” dormir. 

“Eu quero estar junto da família”, em 

tom de desabafo. 

Novamente a família e o 

trabalho como eixos fundamentais de 

seus esforços e suas necessidades. 

Porém, o que está em jogo é a 

possibilidade de Jonas voltar a exercer a 

atividade laboral e a função de provedor 

de sua casa, elementos essenciais na 

constituição de seu psiquismo e no 

retorno ao seu lugar social. 

Continuou seu relato: “mas, em 

vista do que eu estava lá [na outra 

penitenciária], aqui é melhor, até para 

falar com você, lá era toda aquela 

dificuldade; [aqui] tem um campo 

grande, tem um radial para caminhar, o 

espaço é bem grande, cada pavilhão 

tem um mini-campo... é uma melhora 

considerada muito boa, mas [pausa], eu 

sempre ligo para família para matar um 

pouco a saudade da mulher, filhos, 

neto.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparada à situação de regime 

fechado, Jonas relata uma melhora na 

possibilidade de circulação e de acesso 

aos serviços oferecidos pela 

Penitenciária atual. 

Jonas, que no regime fechado 

não tinha o direito de ligar para sua 

família,  discorreu sobre as regras da 

instituição atual para telefonemas: “Aqui 

tem dez minutos para falar, tem muita 
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gente, se você quiser falar mais, entra 

na fila de novo”. 

Sobre as visitas, ele afirmou 

que as recebe todo domingo, “que nem 

lá”. “Mas lá”, afirmou, “a visita chega 

meio nervosa, a revista é muito rígida, 

aqui é melhor [pausa]. Se a gente 

analisar bem, a família sofreu bem, até 

mais que o preso”. Jonas ficou 

pensativo, um pouco cabisbaixo, com a 

mão a apoiar o queixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão da família vem 

tomando proporções antes não relatadas 

por Jonas. O fato dele poder ter mais 

contato com familiares e de experienciar 

uma realidade menos rígida constitui 

elemento importante na significação que 

ele dá à família. 

Alguns instantes depois, voltou a 

dizer que quer transferir-se para uma 

penitenciária da mencionada cidade da 

Grande São Paulo. Perguntou-me sobre 

o preço do bilhete do trem e do ônibus 

“lá fora”. Respondi-lhe, ele ficou 

pensativo, fez as contas “de cabeça” e 

disse que, ao menos financeiramente, 

daria para realizar seu “sonho” de 

trabalhar em sua casa e voltar para o 

semi-aberto. 

Jonas, porém, vem encontrando 
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dificuldades na realização de seu 

“sonho”. Segundo ele: “está difícil vaga 

lá [no presídio semi-aberto da Grande 

São Paulo], mas se eu fizer uma 

corrida, alguém que ajude lá fora, aí 

pode dar certo. O diretor daqui disse 

que não pode fazer nada por mim, mas 

que isso é do meu interesse, então, que 

eu devia correr atrás do meu interesse e 

ele apoiava se desse certo”. 

Outro motivo que Jonas levanta 

ao tecer comentários sobre seu desejo 

de transferência é que na atual 

penitenciária em que se encontra, ele 

não pode trabalhar, pois está recebendo 

o “auxílio reclusão” (auxílio do INSS 

para presos que comprovem que 

trabalhavam antes da prisão, por pelo 

menos um ano). “O dinheiro do auxílio é 

garantido, o trabalho aqui, não”. Jonas 

contou que começou a receber tal 

“auxílio” quando estava na penitenciária 

anterior; “lá eu recebi o dinheiro 
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atrasado [retroativamente]”. 

Sobre as estratégias para 

concretizar seu “sonho”, Jonas falou 

sobre um deputado que congrega na 

mesma igreja que ele e que pode ajudá-

lo. “O pastor da minha igreja pediu para 

esse deputado e já mandaram todos os 

documentos para mandar para o. 

[Secretário da Administração 

Penitenciária], pedindo para cumprir o 

semi-aberto na minha cidade, para 

dormir na delegacia mesmo. O 

delegado da minha cidade, o prefeito, já 

mandaram o ofício. Vamos ver se o Dr. 

[Secretário da Administração 

Penitenciária]. autoriza, mas, enquanto 

isso, vou procurando outros meios, vou 

pedindo para a família mandar um ofício 

para o N. para ver se ele me atende na 

saidinha.” 

 

 

 

Novamente os amigos e 

conhecidos, que poderão vir a ajudá-lo. 

Há uma característica de 

apadrinhamento nessas relações, fato 

que remonta às relações políticas 

construídas no Brasil desde à época 

colonial. 

Pelo que conta, Jonas 

demonstrou estar empenhado em 

conseguir sua transferência. Ele 
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continuou: “a família deve ir semana 

que vem em [cidade da Grande São 

Paulo] para ver se consegue uma vaga 

lá... O diretor daqui falou que é para eu 

correr mesmo, é do meu interesse. Ele 

[o diretor] disse: ‘eu não posso daqui, é 

outra área, lá é São Paulo, aqui é [outra 

região do Estado]52’”. 

Escutei todo o relato dele sobre 

o “sonho” da transferência e as 

estratégias das quais está lançando 

mão para alcançá-la, de forma 

empática, meneando a cabeça, fazendo 

algumas interjeições e pequenos 

comentários como: “ah, legal, hum-hum, 

sei”. Procurei dar condições para que 

ele pudesse falar o que considerasse 

importante sobre a temática que iniciou 

a entrevista 

 

O assunto referente à 

transferência de penitenciária para o 

cumprimento da pena em regime semi-

aberto responde, de certa forma, às 

necessidades postas pelo contato maior 

com a família e pela possibilidade de 

poder voltar a trabalhar “lá fora”. Essas 

necessidades só puderam se configurar 

após a transferência de Jonas para o 

presídio atual – as condições concretas 

de aproximação com a liberdade 

produziram tais necessidades. 

Após Jonas haver aparentemente 

esgotado o tema acima, voltei a 

 

 

 

 

                                                           
52 As penitenciárias estão alocadas em Coordenadorias Regionais. No Estado de São Paulo são seis 
coordenadorias. 
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perguntar como estava a vida na atual 

penitenciária, sobre as atividades que 

realizava antes, como a escola e a 

igreja.  

Jonas disse que não estudava 

mais: “aqui não, estou esperando essas 

coisas se resolverem”. Sobre trabalho, 

ele afirmou: “fiz um estágio para faxina 

no pavilhão”. Quanto à igreja: “continuo 

na igreja, aqui tem um salão só para 

igreja, tem um setor que os irmãos 

[evangélicos] moram lá, mas não tem 

vaga agora”. Ele levantou uma 

sobrancelha e franziu o cenho 

simultaneamente, expressando a última 

frase com uma entonação mais 

vibrante, de forma um tanto irônica. 

 

 

 

 

 

 

Jonas estava privado das 

atividades que realizava na outra 

Penitenciária e que,  de alguma forma, o 

auxiliavam a suportar a experiência de 

estar preso. Esse fato proporcionou uma 

condição de perceber-se melhor na 

situação prisional, possibilitando, 

inclusive, a elaboração de críticas mais 

conscientes sobre o próprio sistema 

penal, como fica claro em relatos 

posteriores. 

Perguntei-lhe se continuava as 

atividades de evangélico que realizava 

na outra Penitenciária, ele respondeu, 

com uma postura melancólica, que não. 

Disse: “sempre tem culto aqui, tem 

várias igrejas, eles vêm de fora [pausa]. 

Jonas, na Penitenciária atual, 

não é identificado pelos demais,  

funcionários ou presos, como alguém 

diferente. Ele é “apenas” mais um preso. 

O fato dele dizer que atualmente está se 

deparando com o rótulo de “ladrão, 

bandido” tem a ver com a falta de 

possibilidade dele desempenhar outro 

papel, tal qual fazia na penitenciária 
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Tem violão, guitarra, caixa de som, aqui 

pode usar roupa social no culto, pode 

usar roupa da rua mesmo”. Proferiu a 

última frase de forma a ressaltar a 

grandiosidade do evento. Voltou a 

expressar seriedade em sua postura, ao 

dizer: “mas eu não estou preocupado 

com isso não, pois estou pensando na 

transferência, essa meta, o objetivo”. 

anterior. 

Ao dizer que está preocupado 

com sua possível transferência, como 

uma forma de justificar o não 

engajamento nas atividades religiosas, 

Jonas expressa um fato interessante de 

nota, pois é elemento determinante dos 

significados e sentidos produzidos por 

ele: que as igrejas evangélicas têm uma 

linha ideológica de cunho individualista, 

muito propagada entre os fiéis. 

Relatou que na penitenciária 

anterior tinha uma “atividade intensa. Lá 

eu era responsável pela igreja desde às 

8h [pausa], das 10 ao meio-dia era para 

o estudo, às 14h tinha atividade da 

igreja, depois da tranca, à noite, 

começava outro culto”. Continuou: “Aqui 

eu sinto falta dessa atividade, fiquei sem 

o que fazer, lá eu não via a hora passar, 

aqui o dia passa mais lento, acordo 

cedo, dou uma volta no campo, leio a 

bíblia, converso com algumas pessoas, 

só conversa sadia [pausa]. O culto aqui 

é só de noite, só no dia de visita que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas expressa sentimento pela 

perda de referências advinda da 

transferência de estabelecimento 

penitenciário. Contudo, as 

conseqüências do fato de não exercer 

mais as mesmas atividades que realizava 

antes, como cultos e aulas, não são 

significadas como perda de ´status´ por 

Jonas. 
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tem [culto] o dia inteiro”.  

Jonas relatou sua nova 

condição com pesar na voz; a fala sobre 

a falta de atividades foi em tom de 

crítica. 

Pedi para que ele me contasse 

mais sobre como era a escola na 

penitenciária anterior, visto que na atual 

ele não está estudando. Fez uma 

pequena pausa, ele ficou pensativo, 

roçou a mão no queixo e olhou para 

cima. De súbito, falou: “eu fiquei ali um 

ano e meio, não faltei nenhum dia, eu 

gostava do estudo. Eram dias, horas 

que eu ficava ali e o tempo passava, 

gostava das professoras, pessoas boas, 

inteligentes, tratavam a gente bem. Eu 

me sentia muito bem com elas, eram 

muito atenciosas, até me mandaram 

abraços” – de forma descontraída, 

sorrindo, ele falou que recebeu abraços 

das professoras por meio de outro preso 

que também estava na penitenciária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão do relacionamento 

interpessoal e a possibilidade de 

expressar sentimentos e desempenhar 

outro papel social estão postas nesse 

trecho de seu relato. 

171



anterior e que chegou depois dele na 

atual, a de regime semi-aberto. 

“Eu me sentia como se 

estivesse na rua naquela escola”, disse 

sorrindo. Tomou cuidado ao salientar 

que, apesar de parecer que estivesse 

na rua, ele tinha a consciência que 

estava preso e das regras que 

precisava seguir. Com seriedade, disse: 

“a doutrina [regras] é sempre rígida 

[pausa], se bem que eu sempre tratava 

bem os funcionários, nunca tive 

problemas”. 

A contradição estava, mais uma 

vez, presente: ele sabia que estava preso, 

seguia as regras rígidas, mas, de certa 

forma, a escola propiciava uma espaço 

mais livre para ele – era como se fosse a 

rua. 

Há uma condensação de 

procedimentos, que atendem tanto à 

lógica penitenciária quanto ao fazer 

pedagógico propriamente dito.  

Os sentidos e significados 

produzidos por Jonas sobre a educação 

em penitenciária foram apresentados 

como algo extrínseco à atividade 

escolar. Outro elemento que se agrega 

aos motivos-estímulos é o fato dele 

sentir-se livre no espaço da sala de aula.  

Jonas voltou a expressar alegria 

ao retomar um assunto abordado em 

entrevistas anteriores: “eu até tentei 

ficar mais duas horas ali [na aula], mas 

não foi possível [pausa]. O tempo ali era 

bom, ficava com a mente livre, o corpo 

estava preso, a mente ficou livre 

[pausa]. Eu sempre gostei da escola”. 

Ele falou de maneira mais calma, em 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez ele deixa claro 

que o que o motivava a ir para a escola 

na prisão era o fato de ficar longe do 

raio e de realizar alguma atividade para 

preencher o tempo ocioso. 
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tom de voz brando e esboçou sorrisos 

Nesse momento, a entrevista foi 

interrompida pela entrada da Diretora 

Técnica de Equipe Interdisciplinar, a 

mesma que me cedeu a sala. Ela veio 

despedir-se, pois sairia em horário de 

almoço, mas disse-me que poderia 

continuar a entrevista e que o Diretor de 

Segurança ficaria aguardando do lado 

de fora para me escoltar para a saída. 

Agradeci-lhe pela recepção e pela sala. 

Em seguida, retomamos a entrevista. 

Jonas, sorridente, falou o que 

pensa sobre a importância dos 

“estudos”: “eu falo por mim, o estudo é 

essencial para o ser humano raciocinar 

de maneira diferente, para quebrar o 

jeito ignorante de muitas pessoas: ‘eu 

faço, eu sou tudo’. Às vezes a gente 

conhece pessoas que não conseguem 

nem assinar o nome [pausa]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele não concluiu a frase, porém, 

relata novamente a estreita relação que 

faz entre estudos e modo de ser 

[educado]. Não é a garantia da 

apropriação dos conhecimentos 

produzidos que garantem as condições 

para que o indivíduo se desenvolva de 

maneira mais “humanizada”. 

“Hoje em dia é mais fácil de se 

ter o estudo básico”. Jonas deu 
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seqüência à sua análise sobre os 

“estudos” e pronunciou em tom severo: 

“às vezes ele nasceu em uma família, 

não teve oportunidade. É um ser 

humano, mas se você for analisar, não 

tem pensamento, até [pausa] parece um 

animal. Às vezes eu acho que é até falta 

de estudo mesmo”. 

Para Jonas, ser ignorante, no 

sentido de reproduzir relações pautadas 

por elementos de violência e dominação, 

está relacionado com a falta de estudos. 

De certa forma, o homem, ao ser 

alienado, devido às precariedades 

materiais de existência,  das produções 

humano-genéricas, constitui uma 

condição de desvantagem em relação à 

forma de desenvolvimento dos animais. 

Ao tratar do trabalho alienado, 

Marx e Engels (1989) fazem as seguintes 

ponderações: 

 
É precisamente na acção sobre o 

mundo objectivo que o homem se manifesta 
como verdadeiro ser genérico. Tal produção 
é a sua vida genérica activa. Através dela, a 
natureza surge como a sua obra e a sua 
realidade. Por conseguinte, o objecto do 
trabalho é a objectivação da vida genérica do 
homem: ao não reproduzir-se apenas 
intelectualmente, como na consciência, mas 
activamente, ele duplica-se de modo real e 
intui o seu próprio reflexo num mundo por 
ele criado. Pelo que, na medida em que o 
trabalho alienado subtrai ao homem o 
objecto da sua produção, furta-lhe 
igualmente a sua vida genérica, a sua 
objectividade real como ser genérico, e 
transforma em desvantagem a sua vantagem 
sobre o animal, porquanto lhe é arrebatada a 
natureza, o seu corpo inorgânico. (Marx-
Engels, 1989, pp. 165-166). 

Jonas teceu algumas críticas ao 

“estudo” e às condições gerais de vida 

no sistema prisional: “eu acho que o 

estudo devia ser mais forçado, mais 

rígido, umas quatro horas por dia. E 
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depois, tem o trabalho [pausa]. Seria 

mais tempo para não ficar pensando em 

bobeiras. Tem um ditado ‘mente vazia é 

oficina para o satanás operar’. Quando 

você está trabalhando, estudando, a 

sua mente está ocupada, mas quando 

você fica parado é difícil”. 

As horas a mais na escola e as 

vagas oferecidas para o trabalho são 

como elementos distanciadores dos 

“maus pensamentos”, no olhar de Jonas. 

A idéia de reabilitação está calcada 

exatamente nessa contradição entre 

participar de atividades educativas e 

laborais, de forma a reproduzir a 

adaptação prisional, ao mesmo tempo 

que possibilita esquecer o lugar onde se 

está e sair de lá o quanto antes. 

 

Ele falou sobre o que faz para 

manter a mente ocupada agora: “no 

meu caso, eu não fico pensando nisso, 

eu não penso mal para ninguém 

[pausa]. Penso em ler a bíblia”. 

 

Mesmo não freqüentando a 

escola, não exercendo atividades na 

penitenciária atual, nem de caráter 

religioso ou de trabalho, Jonas exercita 

uma outra forma individualizada de 

resistir aos ditames da lógica penal e das 

conseqüências do convívio com outros 

presos. 

Jonas passou a criticar a 

penitenciária anterior: “pois aquela 

prisão, do jeito que estava ali, fiquei 

sabendo que está pior agora”, disse em 

tom de revolta. “O indivíduo entra lá um 

ninguém e sai um gigante de lá. Uma 

pessoa simples, que cometeu um delito 

apenas, pode sair de lá pior, se for 

cabeça fraca”. 
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Ele contou que na penitenciária 

anterior havia dezoito presos por 

“barraco” (cela na gíria prisional) que, 

na realidade, suportariam apenas doze 

pessoas. Em tom de reprovação, disse: 

“acontecia muita conversa, as pessoas 

ficavam planejando atos para amanhã 

[pausa]. Os planos que a gente deve 

fazer deve ser pensando em Deus” 

Jonas citou um trecho da bíblia: “maldito 

o homem que põe as forças em seus 

próprios braços”. 

As próprias condições do 

cumprimento da pena negam os 

objetivos reabilitadores das prisões 

porque encerram indivíduos em 

condições precárias de vida, nas quais, o 

processo de desumanização é patente.  

Segundo Vazquez (1977): 

 

“Perde-se de vista que essa 
violência, que aparece claramente na 
superfície dos fatos e que é vivida 
diretamente, é a expressão de uma 
violência mais profunda: a exploração 
do homem pelo homem, a violência 
econômica a serviço da qual aquela 
está.” (p. 395) 

 

Disse que “lá” [penitenciária 

antiga] e em “outros lugares”, “a prisão 

não recupera ninguém, é uma falência 

total”. Em tom de desabafo e crítica, 

Jonas falou da morosidade do 

julgamento: “a penitenciária não 

reeduca e a justiça revolta o preso. Na 

hora de ir preso, a lei é lei [pausa]. Eu 

era para estar aqui [regime semi-aberto] 

desde o ano passado, só vim para cá 

em maio”, proferiu em tom de 
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reprovação. “Eu não me revoltei porque 

não tenho cabeça fraca”. Relatou um 

caso que ouviu pelo rádio sobre o 

homicídio de dois juizes: “fizeram isso 

porque ficaram revoltados, eram cabeça 

fraca” [pausa]. Jonas disse que “tem 

muitos que acham bom ser criminoso. É 

uma palavra feia, tem gente que acha 

que isso é ser grande”. 

Identificar-se com o papel de 

criminoso também é uma forma de 

sobreviver à prisão. Jonas escolheu outro 

caminho. Ele, assim como outros presos, 

sentem na pele os diferentes pesos da 

justiça, a morosidade, a sensação de 

revolta e a falácia da reabilitação. 

Sobre a “fabricação” de 

delinqüentes apontada por Jonas nesse 

trecho, Foucault (1987) contribui com 

elementos para a compreensão dessa 

tarefa sórdida das prisões modernas: 

 
A prisão não pode deixar de 

fabricar delinqüentes. Fabrica-os pelo tipo 
de existência que faz os detentos levarem: 
que fiquem isolados nas celas, ou que lhes 
seja imposto um trabalho inútil, para o qual 
não encontrarão utilidade, é de qualquer 
maneira não “pensar no homem em 
sociedade; é criar uma existência contra a 
natureza inútil e perigosa”; (...) A prisão 
fabrica também delinqüentes impondo aos 
detentos limitações violentas; ela se destina 
a aplicar as leis, e a ensinar o respeito por 
elas; ora, todo o seu funcionamento se 
desenrola no sentido do abuso de poder. (p. 
222) 

Jonas encontrou vários 

percalços devido à morosidade do 

judiciário. Contou que fez um pedido de 

revisão de pena, pois era “um processo 

cheio de erros”, quando ainda estava na 

penitenciária anterior, “em 02/10/2003”. 

“O juiz faz suas próprias leis”, disse com 

cenho franzido. Afirmou que “a lei existe 

 

Apesar dele não se identificar 

com a figura do “delinqüente”, é assim 

que ele é visto pelos olhos do Judiciário. 

As críticas elaboradas por Jonas remetem 

a uma condição de sofrimento subjetivo 

pelo próprio processo de prisionalização 

e afastamento do convívio social. Ele 

está longe de poder exercer sequer a 

cidadania, elemento propositivo da 

emancipação política. 

Como já foi sinalizado no 
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tanto para prender quanto para soltar”. 

Ficamos em silêncio. 

capítulo teórico, o Direito Privado e as 

instituições prisionais modernas surgiram 

no bojo da consolidação do capitalismo e 

do ideário burguês. Nessa época, a figura 

do delinqüente passou a encerrar o 

desvio da ordem social estabelecida a 

partir do direito à propriedade privada.  

No momento atual do 

capitalismo, contudo, assistimos a um 

novo processo de construção do 

delinqüente a partir de um movimento 

de criminalização da pobreza 

(Wacquant, 2003) 

Procurei escutar as críticas de 

Jonas com uma postura de acolhimento, 

na tentativa de deixá-lo esgotar o 

assunto que fora trazido por ele mesmo. 

Quando julguei já haver discorrido 

bastante sobre essa temática, após a 

constatação de diminuição da 

intensidade de voz e aumento de 

pausas no relato, retomei a questão da 

educação e sua relação com o 

sentimento de liberdade, segundo as 

próprias palavras de Jonas. 

Ele ficou pensativo, retomando 

uma expressão mais calma. Disse: “não 
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sei como explicar... Você vê menos 

grade, né? [pausa]. Não tem como 

expressar em palavras, você está ali [na 

aula], até esquece que tem grade ali, 

você presta atenção na aula, na lousa, 

na lição [pausa]. É tipo um sonho; às 

vezes eu sonhava ali [na penitenciária 

anterior] e estava livre, quando eu 

acordava eu me via preso”. Continuou: 

quando acaba a hora ali, quando tem 

que voltar para o raio, aí cai na 

‘doutrina’ de novo”. 

A sensação física de estar entre 

“menos” grades favorece a percepção da 

escola como lugar de liberdade. Outro 

fato a ser associado à liberdade é que ali 

se desempenham atividades tais quais as 

realizadas nas escolas da rua. 

Jonas, que sempre atribuiu 

sentidos e significados extrínsecos à 

educação para as atividade escolares que 

desempenhava, nesse trecho de seu 

relato deixa transparecer elementos 

intrínsecos ao estudo, ao conteúdo dado, 

à lição na lousa. Ao mesmo tempo que 

“prestar atenção na aula” significa 

“manter a mente ocupada” e distante dos 

sofrimentos causados pela prisão, 

também demonstra que a atividade 

realizada constituía-se a partir de 

motivos geradores de sentido, na relação 

congruente da ação com a finalidade da 

atividade.  

Jonas lembrou-se de quando 

saiu em “saidinha” e pôde ver a 

penitenciária anterior pelo lado de fora: 

“quando eu vi de fora, lá é bonito, 

fachada pintada [pausa]”, fez uso de 

gestos amplos com mãos e braços. 

“Mas o dia-a-dia lá é o corpo humano, 

são as pessoas ali [pausa], um 

oprimindo o outro [pausa]”; com pesar 
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na voz, Jonas continuou: “acontece de 

pessoas serem mortas ali, agora está 

na paz o sistema, mas já aconteceu isso 

daí [pausa]. A morte das pessoas é 

muito pecaminosa, é traição”. 

Jonas parece mais propício a 

falar sobre as contradições de sua 

experiência prisional, sobre os aspectos 

de “fora” e os de “dentro”. Ele conhece 

os meandros do sistema prisional a partir 

de uma posição menos privilegiada, no 

sentido de opressão. 

“É como um ser humano que 

está todo engravatadinho, bonito, mas 

por dentro... A bíblia conta dos fariseus 

que se passaram de pessoas boas 

perante a sociedade, mas deixavam o 

fardo pesado para os humildes, queriam 

ensinar mas não praticavam... Igual o 

sistema [penitenciário], é bonito por 

fora, mas por dentro é uma podridão. 

Os próprios presos se destróem ali 

[pausa]. Por isso que eu falo que o cara 

que entra lá e tem uma mente fraca se 

revolta [pausa]. A justiça ainda demora, 

não tá nem aí... Essas pessoas não têm 

amor. Se eu amo a Deus, que não vejo, 

como posso não amar o próximo? Então 

esse amor a Deus não vale nada!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas fala com convicção sobre 

qual o objetivo que a prisão está 

alcançando: transformar os indivíduos 

em seres ainda mais marginalizados pela 

sociedade. 
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Jonas parecia cansado. A 

entrevista tomou parte do horário 

destinado ao almoço na instituição, visto 

que já eram cerca de 12h30. Alertei-o 

sobre o avançado da hora e procurei 

encerrar a entrevista, perguntando a 

Jonas se queria completar ou inserir 

mais alguma informação. Ele disse que 

não. Agradeci-lhe pela participação e, 

de forma descontraída, ele disse: “eu te 

ajudo e você me ajuda, antes dessa sua 

visita eu não sabia dos preços da 

passagem de trem, agora eu já sei. 

Você me ajudou nisso aí”. Retomou o 

assunto de sua tentativa de 

transferência, dizendo: “na próxima vez 

que você vier falar comigo é provável 

que eu nem esteja mais aqui”, sorriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez Jonas falou sobre 

sua possível transferência e sobre suas 

novas necessidades, construídas a partir 

das mudanças em sua condição de vida, 

em relação à progressão de regime de 

cumprimento de pena. 

Aproveitei para reiterar que 

provavelmente esta seria a última 

entrevista: “tudo vai depender da 

análise que eu e minha orientadora 

fizermos das entrevistas”, disse-lhe. 
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Porém, mesmo sendo este o último 

encontro de entrevistas, ele terá uma 

devolutiva desse trabalho após sua 

conclusão, provavelmente na forma de 

outro encontro e que, nesse meio 

tempo, se ele quisesse entrar em 

contato comigo, poderia consegui-lo a 

partir dos contatos que constavam no 

termo de consentimento que deixei com 

ele. 

Despedi-me de Jonas com um 

aperto de mão, desejando-lhe sorte em 

sua “caminhada”. Ao sair, ele disse: 

“fique com Deus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas demonstrou satisfação ao 

final da entrevista, o fato de haver 

contribuído para a pesquisa é algo 

significado como uma ajuda que ele 

pôde prestar a mim e uma forma de 

mostrar-se útil, a si mesmo e aos outros .

 

182



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Ao partir da “narrativa da narrativa” e das análises apresentadas no capítulo 

anterior, pôde-se apreender alguns elementos fundamentais que se caracterizam por serem 

pontos de sustentação de síntese histórico-social. Esses pontos, destacados da materialidade 

do discurso de Jonas, serão apresentados a seguir, por meio de reflexões teórico-

metodológicas que contribuem para uma compreensão do fenômeno da significação sobre a 

educação no sistema prisional. 

Os elementos que constituíram os relatos do entrevistado podem, 

fundamentalmente, ser organizados da seguinte maneira: sentidos e significados 

constituídos sobre a escola e sobre a experiência prisional; trabalho como atividade vital 

humana; formação ético-moral-religiosa; desenvolvimento da consciência (individual e 

social) e processo de constituição de sua personalidade. Passaremos, a seguir, a tecer 

algumas considerações sobre esses elementos. 

 

Sentidos e significados sobre a escola 
 

Jonas pouco falou sobre a experiência na escola, apesar desse ser o objetivo da 

pesquisa, anunciado a ele logo no primeiro contato, e de ser um tema várias vezes 

requisitado pela pesquisadora ao longo das entrevistas. 

Ao falar sobre a escola “na rua”, ele a descreve como um desejo que seu pai tinha 

em relação aos filhos, e que ele não pôde realizar devido às limitações, ou mesmo pela 

inexistência de condições objetivas em sua cidade natal. De qualquer forma, a escola e a 

educação formal são significadas como valores positivos e consoantes com a “criação”, ou 

educação informal, que Jonas recebia em sua casa. 

183



A escola é interpretada como lugar de potencialidades, que possibilita a construção 

de uma “vida melhor”. Já o conhecimento propagado pela educação recebida nas escolas é 

interpretado como uma qualidade a ser adquirida pelos indivíduos, uma forma de ser mais 

sociável e de garantir um melhor posto de trabalho. 

Em sua infância, Jonas teve a experiência de estudar na casa de uma professora, em 

uma turma multisseriada, juntamente com sua irmã mais velha. A “escola” era a casa da 

“senhora professora” e Jonas configurou os sentidos produzidos sobre educação também a 

partir dessa vivência infantil. Embora não tenha falado muito sobre esse assunto, ressaltou 

as dificuldades de acesso ao local das aulas, devido à grande distância. É importante 

sublinhar que o motivo que o levou a parar de estudar foi a mudança de endereço de sua 

professora e não a dificuldade encontrada por ele nessa atividade. 

Quando Jonas migrou para o Estado de São Paulo, suas necessidades estavam 

circunscritas pela realidade do trabalho e a vontade de estudar cedeu espaço à exigência de 

venda da força de trabalho. Somente após sua prisão ele encontrou condições para retomar 

os estudos.  

Contudo, a educação levada a cabo no sistema prisional é apropriada por Jonas a 

partir de elementos extrínsecos à própria atividade escolar. Insere-se, portanto, em um 

processo de resistência aos apelos e exigências da prisionalização e da “mortificação do 

eu”. Ela adquire um sentido de “liberdade possível” para a realidade posta, ao possibilitar 

em seus meandros outras formas de relacionamento, pautadas em um contato mais 

humanizado. 

Em uma única passagem Jonas deixa claro o fato do conteúdo das aulas e das lições 

(elementos, portanto, intrínsecos à condição escolar) constituírem-se como sinais de sua 
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motivação em freqüentar a escola. Pode-se tratar, nesse contexto, de um processo de 

transformação de estímulos meios em estímulos geradores de sentido. 

A escola inserida no sistema prisional tem objetivos próprios, relacionados à 

educação e transmissão de bens culturais produzidos pela história da humanidade. Porém, 

ela está submetida e inserida nos ditames punitivos e controladores da instituição total. 

Dessa forma, seu espaço e suas atividades são configurados como uma forma de 

descolar-se do cotidiano desumano e vivenciar relações intersubjetivas baseadas em 

parâmetros distintos daqueles utilizados para classificar o preso como delinqüente, 

exemplar de desvio ou anormalidade. 

Entretanto, ao mesmo tempo que se constitui como lugar de humanização possível, 

a escola na prisão também desdobra-se como estratégia na manutenção da realidade 

prisional, visto que ela propicia condições para a adaptabilidade dos indivíduos a esse 

sistema. Ou seja, o preso tem a opção de escapar da vivência coercitiva, punitiva e de 

vigilância constante ao inserir-se nas atividades educativas, as quais lhe garantem, ao 

menos parcialmente, condições para retornar ao “raio” e enfrentar os sofrimentos advindos 

da situação de prisão. 

Esse fenômeno traduz-se na significação da escola como lugar de privilégios, como 

um elemento presente da gestão penitenciária no sistema de castigos e privilégios. 

De qualquer forma, mesmo que os motivos que levaram Jonas a ingressar em 

atividades educativas nas prisões sejam extrínsecos às finalidades da educação, eles 

puderam e podem se transformar na consecução da atividade, a partir das condições postas, 

pois as necessidades e os motivos são gerados pela atividade. 

Aprender a “fazer conta na caneta” e a “colocar a vírgula” constituem-se em 

objetivos almejados por Jonas em seus estudos na penitenciária, ao mesmo tempo que 
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encontra condições para resistir e suspender momentaneamente os efeitos mortificadores de 

sua prisão. 

A educação é um direito social conquistado, em tese, pela humanidade no século 

XX. Jonas, como tantos outros indivíduos, fora privado desse direito que, embora se 

tratasse de um elemento da emancipação meramente política, constitui-se como ponto 

importante no processo de socialização. Há uma relação perversa nessa realidade, ao 

garantir o acesso ao direito social da educação justamente numa situação de perda de um 

direito civil, o da liberdade. Essa perversidade, oriunda das conseqüências da exploração 

social do trabalho, perpassa toda a experiência da educação em situação prisional, assim 

como a contraditória relação entre a possibilidade de resistência e a adaptabilidade aos 

efeitos da prisão. 

 

Sentidos e Significados sobre a experiência prisional 
 

A vivência prisional foi traduzida por Jonas como um sofrimento generalizado, pois 

não só ele foi abatido por tal realidade, sua família também o foi. 

A restrição de circulação e sua sentença aparecem como elementos necessários à 

expurgação de sua pena, pois Jonas acredita que tem uma dívida para pagar com a 

sociedade. Mas a prisão revela-se como um sofrimento maior do que aquele de restringir a 

liberdade: há a rotulação como delinqüente (sofrimento ético-político), o afastamento da 

família e a interrupção nas funções sociais exercidas por Jonas: marido, pai e 

trabalhador/provedor da família. 

A “mortificação do eu” é elemento fundamental no cumprimento da pena privativa 

de liberdade, pois a prisão insere-se em um aparato disciplinador que tem como objetivo 

veicular a submissão à ordem social de forma mais ampla. Assim, tal submissão – ou 
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adaptabilidade – é um dos elementos constitutivos do processo denominado como 

reabilitação, ou ressocialização. 

Os efeitos da reabilitação nos indivíduos condenados assemelha-se aos efeitos 

mortificadores da prisionalização, ao mesmo tempo que insere as práticas educativas e/ou 

laborais num simulacro de emancipação política e de garantia de cidadania. 

Como já foi exposto, a emancipação pela cidadania é aquela possível dentro da 

ordem de produção capitalista e tem como pressuposto a continuidade da exploração do 

homem sobre o homem. Há que se atentar, porém, para o seu papel importante no processo 

de socialização dos indivíduos e na possibilidade que traz em transpor a realidade posta. 

Em outras palavras, dados os limites da realidade social, a educação em sociedade 

livre, por exemplo, pode constituir-se, ainda que inserida em condições desumanas, como 

mediação para a construção de um processo de individualidade para-si nos sujeitos. 

Já nos meandros das instituições prisionais, as máximas potencialidades de 

existência do gênero humano dentro da sociedade capitalista estão reduzidas ao nível 

mínimo de humanidade que se pode garantir em um ambiente punitivo e coercitivo. Isso 

não significa a impossibilidade da relação do singular com o universal, mas que a mediação 

para que tal relação ocorra, na particularidade que é a instituição prisional, está determinada 

por elementos que respondem à lógica do controle, vigilância e punição, primordialmente. 

Esses elementos limitadores estão presentes de forma totalizante na experiência educativa 

inserida nos estabelecimentos prisionais. 
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Trabalho – atividade vital humana: 
 

Jonas narrou sua história de vida a partir de elementos relacionados aos trabalhos 

que desenvolveu. Ele se apresenta como trabalhador, e é pela atividade de trabalho 

assalariado que configura a constituição de sua personalidade e individualidade.  

Ele aprendeu a trabalhar e a ser trabalhador com seu pai, quando lavrava a terra 

árida e colhia a planta com espinhos. Os elementos apropriados por Jonas nessa época 

ultrapassaram o aprendizado meramente laboral, pois foi justamente nessa atividade que 

também foram construídos a relação paterno-filial e os valores ético-morais apresentados, 

reiteradamente, por Jonas nas entrevistas realizadas. 

Por meio do trabalho assalariado Jonas pôde constituir-se como homem e 

apresentar-se com considerada importância para o mundo circundante. O episódio da “caixa 

d´água” remete-nos à incontestável objetivação de sua capacidade de trabalho e de sua 

existência como humano.  

Ao mesmo tempo em que, pelo trabalho, Jonas pôde humanizar-se; a partir de uma 

relação consciente com a natureza, ele encontrou percalços nesse caminho e também se 

constituiu como sujeito da alienação.  

Jonas não apresenta nas entrevistas realizadas um sentido consciente sobre sua 

condição de classe, ao contrário, cede aos apelos da ideologização capitalista ao eleger-se 

como algoz de seus descaminhos. O movimento de auto-culpabilização e de 

individualização dos processos que são sócio-históricos representam a forma mais arraigada 

de sua condição de ser alienado. 

Apesar dos problemas em relação ao usufruto dos direitos trabalhistas e das 

péssimas condições de trabalho a que era submetido, Jonas não se encontrava livre para 

escolher não se inserir em realidade alienante. Ele se submetia, mas o fazia de modo a 
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constituir sentidos positivos para a atividade, pois foi por meio do trabalho que ele pôde 

configurar sua subjetividade e características pessoais, além de ter formado e sustentado 

sua própria família. 

A falta do trabalho, seja como assalariado ou como autônomo, e o desemprego 

estrutural que assola cada vez maiores parcelas da população são significados por Jonas 

como uma des-realização, ou seja, como a negação da possibilidade dele manter sua 

individualidade tal como a construíra. 

Foi precisamente nesse momento de ruptura com a condição de trabalhador que 

Jonas realizou o ato delitivo pelo qual foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade. 

Esses elementos, de certa forma, circunscreveram uma situação na qual Jonas se 

culpabilizou pelas conseqüências advindas da realidade social. Em nenhum momento Jonas 

analisa a realidade sócio-econômica como fator que contribuiu ou determinou seu ato 

delituoso, ao contrário, sempre fez incidir sobre si mesmo toda e qualquer análise sobre o 

tema. É exatamente esse sentimento de culpa, ou de dívida com a sociedade, que atuou na 

configuração dos sentidos constituídos sobre sua experiência prisional. 

Apesar de estar privado do trabalho na penitenciária, Jonas empreendeu atividades 

de cunho religioso, que eram exercidas na forma de um trabalho, improdutivo no caso, com 

compromissos, agenda, horários e objetivos a serem cumpridos.  

 

 

Formação ético-moral-religiosa: 
 

Durante as entrevistas, Jonas trouxe elementos arraigados em sua personalidade, 

que dizem respeito à formação ético-moral-religiosa que teve desde a infância, com seus 

pais, até o momento atual de sua prisão. 
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Os valores morais, como a honestidade, a hombridade e a disposição para o trabalho 

foram constituídos, inicialmente, em sua relação com seu pai. A forma carinhosa e com 

admiração que fala de seu pai traduzem os sentimentos que ele construiu tanto em relação 

ao genitor quanto à constituição de seus valores ético-morais. 

A religião não aparecia com destaque em sua vida antes de sua prisão em flagrante. 

Foi somente após a experiência da prisão na Delegacia que Jonas envolveu-se em 

atividades religiosas. Essa circunstância específica é determinante dos sentidos produzidos 

por ele sobre a religião e, de certa forma, explica sua dedicação integral a essas atividades 

quando estava na penitenciária de regime fechado. 

Jonas, num movimento de individualização dos determinantes sócio-históricos, 

culpabilizou-se pelas conseqüências de seu ato delitivo, fato que gerou a necessidade de 

expiação e de pagamento de dívidas com a sociedade. Aproximar-se da religião foi uma 

forma de reinterpretar sua vida pregressa como um erro e encaminhar os objetivos futuros 

de maneira adequada, pautada pelos princípios morais e religiosos  e pelo individualismo. 

A religião dentro do sistema prisional também é um meio do preso exercer outro 

papel diverso daquele a que está confinado. Assim, ele pode, de certa forma, sentir-se útil, 

ajudar ao outro preso em seu sofrimento, além de apresentar-se como evangélico e não 

como delinqüente. A necessidade de diferenciar-se do papel de delinqüente é um dos 

elementos fundamentais para a compreensão da importância da religião na vida de Jonas.  

As atividades religiosas são objetivadas e apropriadas como pontos de aprendizado 

que ele realiza em seu cotidiano prisional. Há elementos de práticas educativas no exercício 

das ações religiosas que Jonas desempenhou na penitenciária, pois ele afirmou que 

aprendeu muito com a experiência religiosa na prisão. 
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De forma mais contundente que a participação nas aulas dentro da prisão, a religião 

alicerçou todo o processo de resistência de Jonas aos efeitos nefastos da prisionalização.  

Assim, ao mesmo tempo que a religião veicula um modo de ser baseado no 

individualismo e na providência divina para os limites da realidade concreta, 

contraditoriamente, seu exercício possibilitou a Jonas apropriar-se de alguns determinantes 

de sua condição e configurar sua ação no ambiente prisional de acordo com alguns 

elementos ético-políticos das construções humano-genéricas. 

 

Desenvolvimento histórico da consciência individual 
 

A consciência individual é configurada a partir da apropriação e objetivação que o 

sujeito realiza em sua ação no mundo, sendo determinada histórica e socialmente. O 

processo de desenvolvimento da consciência se dá no cotidiano, num movimento que 

abarca tanto as produções genéricas quanto as construções ideológicas, pois não há uma 

separação entre a vida individual e a vida genérica para o indivíduo. 

A constituição da consciência individual de Jonas foi mediada pelas relações 

intersubjetivas que ele travou em sua história de vida, pela atividade que desempenhou, 

pela incessante geração de necessidades e motivos e pela subjetivação desse processo a 

partir da linguagem. São as articulações entre singularidade, particularidade e 

universalidade que dão condições para a compreensão da totalidade do fenômeno da 

consciência individual. 

Os elementos trazidos pela “narrativa da narrativa” evidenciam a incorporação de 

valores e idéias socialmente construídos e veiculados com a finalidade da manutenção do 

status quo, ao mesmo tempo que se materializam como elementos de emancipação possível 

na particularidade do sistema prisional. 
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Jonas qualifica a experiência prisional como algo necessário para a reparação do 

erro cometido, lançando mão de sentidos e significados constituídos sob a égide da moral e 

ética cristãs e dos princípios ideológicos da sociedade capitalista, ao mesmo tempo que, de 

forma contraditória, significa a educação na prisão como algo que o possibilita escapar do 

sofrimento causado pela condição do cárcere. 

Ele também qualifica suas ações e as conseqüências delas no mundo com um 

caráter individualista e, a despeito de constituir-se como trabalhador e sofrer a exploração 

de sua força de trabalho, ele não apresenta elementos de uma consciência para-si no que se 

refere a sua condição de classe. 

O fato de Jonas não expressar as contradições em suas múltiplas determinações não 

significa que ele não seja afetado inteiramente pela realidade em que vive, mas que tal 

realidade não foi apropriada por ele em suas mediações histórico-sociais. O movimento da 

consciência individual de Jonas revela o processo de alienação característico do modo de 

produção capitalista. 

É interessante notar que, após haver sido transferido para uma penitenciária de 

regime semi-aberto, Jonas teceu comentários críticos sobre a instituição prisional na qual 

estava inserido. A possibilidade de distanciar-se daquele cotidiano, de forma a analisá-lo 

em sua totalidade, permitiu a ele condições para refletir sobre as características da prisão, 

num movimento de alargamento de sua consciência. Dessa forma, Jonas apresentou um 

processo de ampliação de conhecimento dos determinantes histórico-sociais da realidade 

prisional.  
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Personalidade 
 

Como já foi exposto, a atividade vital humana, caracterizada por sua natureza 

consciente, determina o desenvolvimento das necessidades, motivos, sentidos, significados, 

sentimentos, entre outros, e, por meio desse movimento, gesta e constitui a subjetividade 

dos homens, sua personalidade e individualidade. 

A personalidade é, portanto, um processo resultante da unicidade e contradição 

entre os elementos objetivos e subjetivos da realidade social, determinado pelas condições 

concretas nas quais o indivíduo realiza sua atividade. 

Jonas constituiu sua personalidade a partir da mediação da particularidade em que 

esteve inserido. Suas propriedades relacionadas ao temperamento, capacidades e caráter 

foram determinadas pelas condições de sua existência. 

De acordo com a “narrativa da narrativa” da história de vida de Jonas, pôde-se 

apreender que ele adquiriu uma plasticidade em sua forma de relacionar-se com o mundo, 

que lhe permitiu eleger alguns elementos internalizados que foram utilizados como meios 

de resistência ao sofrimento vivenciado pela experiência prisional. De certa forma, ele 

apresentou um conjunto de propriedades psíquicas que engendrou a constituição de uma 

capacidade de adaptar-se ao meio prisional sem, contudo, confundir-se ou identificar-se 

com o rótulo da delinqüência. A atitude objetivada por Jonas em relação aos ditames da 

“mortificação do eu” traduz uma forma arraigada e estável do modo como ele se relaciona 

com o mundo. 

Apesar dos apelos ao individualismo e à violência (explícita ou simbólica) a que 

estava submetido no ambiente prisional, Jonas deixou transparecer características pessoais 

relacionadas a valores ético-morais conquistados pela humanidade em seu desenvolvimento 
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histórico, a saber: humanitarismo, honestidade, laboriosidade, segurança pessoal, 

autenticidade, entre outros. 

Nesse sentido, as atividades religiosas e educativas no interior do cárcere, 

constituídas como pontos de resistência ao sofrimento prisional e ao “des-sujeitamento” de 

Jonas, configuraram-se como tal porque em sua história de vida elas eram consonantes com 

as formas de agir internalizadas em seu processo de socialização. 

Em síntese, Jonas, ao apresentar alguns aspectos de sua história de vida, desvelou 

um processo contraditório de apropriação e objetivação do mundo humanizado, pautado 

pelas condições concretas da exploração social do trabalho, num movimento simultâneo de 

alienação dessa realidade e de desenvolvimento de sua consciência individual e 

personalidade 

Os sentidos e os significados constituídos por Jonas sobre a educação nas prisões, 

revelam produtos desse processo contraditório de sua constituição como ser humano em 

relação à realidade social existente. Ao compreender e transpor para a prática a educação 

como elemento de resistência ao sofrimento desencadeado pela situação na prisão, Jonas 

passa a modificar sua própria existência e sua configuração subjetiva daquela realidade 

circunscrita, ao mesmo tempo que engendra ações que se refletem na gradativa modificação 

dessa mesma realidade, ao menos no nível das possibilidades postas pelo cotidiano 

prisional. 
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