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Experienciando a educação no cárcere 

 

 

 

 

1. RESUMO 

 

          No Brasil, a população carcerária chega a quase 500 mil presos e o 

sistema padece da falta de estrutura para dar atendimento aos apenados 

conforme a Lei de Execuções Penais (LEP), em seu artigo 41, que prevê a 

assistência educacional aos presos. Mas a superlotação e a degradação dos 

ambientes prisionais impedem que os custodiadores possam atender 

satisfatoriamente a Lei tanto no que diz respeito ao número de encarcerados 

por cela quanto pela falta de espaços para abrigar salas de aula. 

           No Rio Grande do Sul, o governo tem dado ênfase à educação como 

forma de reintegrar os presos à sociedade, seguindo, portanto, as diretrizes 

dos Ministérios da Educação e da Justiça, de que o Estado ofereça a 

alfabetização e o ensino fundamental nas prisões. No entanto, é na atividade 

cotidiana do “ser professor” no meio prisional que se encontram os grandes 

desafios no que se refere à relação ensino-aprendizagem. Essa relação é 

entendida como sendo aquela em que professor e aluno se educam no próprio 

ato de ensinar e aprender. Em outros termos, trata-se de uma interação onde 

se educa aprendendo e se aprende educando (FREIRE, 1987). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

          Atuando junto ao projeto Janela Literária entrei em contato com uma 

carência da Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG): a falta de professor 

alfabetizador que quisesse trabalhar junto à Coordenadoria de Educação na 

implementação do Programa “Brasil Alfabetizado” oriundo do Ministério da 

Justiça. Apresentei-me como professora voluntária, na medida em que me 

identifiquei com a iniciativa educacional. Atualmente tenho duas turmas de 

alunos-apenados em dois pavilhões distintos, quais sejam: o pavilhão 1, 

também conhecido como o pavilhão dos “trabalhadores” (11 alunos) e o 



pavilhão 4, conhecido como o “do seguro“ (11 alunos). No primeiro pavilhão 

cumprem pena presos de confiança da Administração e que já estão próximos 

do regime semiaberto; no segundo, os presos que conflitam na prisão e que 

são indesejados pela massa carcerária.         

         Nesta comunicação relato os desafios que se colocam na ação de um 

professor alfabetizador no cárcere, mostrando que as dificuldades que 

circundam as trajetórias dos alunos acrescidas das más condições do 

encarceramento são fatores intervenientes no processo ensino-aprendizagem. 

 

3. OBJETIVOS 

 

         Como objetivo geral procuro destacar que os indivíduos encarcerados, 

atingidos pelo Programa Brasil Alfabetizado, formam a camada mais 

empobrecida e abandonada do sistema carcerário, o que, por si só, justifica a 

importância da atividade educativa. Também se constitui em objetivo mostrar a 

relevância da divulgação acadêmica sobre as necessidades e problemas 

enfrentados pelo professor no ambiente carcerário. 

 

4. METODOLOGIA 

 

          O método, ao prever o estabelecimento da conexão crítica do aluno com 

a sua realidade e o mundo através da palavra, permite o diálogo entre distintas 

trajetórias e a abertura de alunos e professor para pensar não só experiências 

vivenciadas, como também a importância do resgate educacional, mesmo em 

condições tão adversas como as do cárcere. Minha preparação para ministrar 

aulas foi feita através de Oficinas elaboradas pela Coordenadoria de Educação, 

assim como, a Coordenadoria disponibiliza o material didático para os alunos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

        Observamos que no Pavilhão dos “trabalhadores” a disposição para o 

aprendizado é maior, bem como, é menor o índice de reincidência e 

dependência às drogas, enquanto no Pavilhão “do seguro”, onde são 

colocados presos que estão ameaçados pela massa carcerária, essa relação 



se inverte e o aprendizado se torna mais lento. Condições como: reduzir a 

intranquilidade do ambiente carcerário na sala de aula, reconectar o aluno à 

rua através do texto, o estímulo constante para que perseverem no 

aprendizado fazem parte da rotina.   

          Também avaliamos que, para a maioria, a necessidade de trabalhar 

muito cedo foi relevante como explicação para o analfabetismo e as 

dificuldades financeiras, constituindo-se em impulso adicional para a entrada 

no tráfico de drogas. Outro aspecto a ser considerado é o da discriminação 

vivida por pessoas encarceradas e a introjeção do sentimento de inferioridade 

e derrota que as acompanham, exigindo que o professor tenha em mente a 

necessidade de trabalhar autoestima e noções como “preconceitos”, “estigma”, 

“crime”, “isolamento social” e “controle social”, entre outros termos significativos 

postos em circulação nos diálogos. Destacamos, ainda, que a carência de 

pesquisas acerca da relação ensino-aprendizagem nos ambientes prisionais, 

se constitui em um desafio a maios para quem atua como educador nos 

ambientes prisionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
 
EDUCAÇÃO, Mec - Ministério da. Programa Brasil Alfabetizado. 2003. 

Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=17457&Itemid=81 
 Acesso em: 12 jun. 2014. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª Ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. 
 
BRASIL. Lei n. 7.210, Lei de Execuções Penais de 11 de julho de 1984. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 
12 jun. 2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=17457&Itemid=81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm

