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RESUMO
Esta pesquisa investigou a influência da escola, presente no Sistema Prisional
do Paraná, na ressignificação da identidade a partir do nome de registro de modo a
superar os estigmas causados na pessoa presa por ter sua identidade suprimida em
detrimento dos vulgos adotados. Pauta-se em abordagem qualitativa, seguindo
critérios de compreensão de uma realidade particular, autorreflexão e ação
emancipatória. Teve como participantes treze alunos-detentos do gênero masculino,
custodiados na Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEPII). Para a coleta de dados
utilizou-se da aplicação de questionário sociodemográfico com a finalidade de traçar
o perfil dos participantes e grupo focal com o objetivo de obter informações dos
sentimentos, crenças e valores para aferir resposta ao problema inicial e dar vez e voz
à população estudada, de forma a responder os seguintes objetivos específicos: traçar
o perfil dos alunos-detentos da PEP II e sua relação com as alcunhas; identificar a
relação entre o nome de registro de nascimento, os “vulgos” adotados ou não e o
modo como são chamados genericamente pelos agentes penitenciários; investigar a
existência de verticalização do discurso dos que estão em relação de poder como
afronta ao direito de ser chamado pelo nome de registro civil em contrariedade ao
tratamento penal; analisar a influência do professor na ressignificação da identidade
a partir do nome de registro em substituição ao estigma construído pela alcunha.
Utilizou-se o software IRAMUTEQ para analisar as falas transcritas a partir do grupo
focal. O aprofundamento teórico está embasado principalmente em Paulo Freire nas
questões ligadas à Educação de Jovens e Adultos e, no caso da população
pesquisada, de ampla exclusão social, em Goffman para tratar do tema central que é
o estigma e Foucault por adentrarmos a ambivalência da instituição prisional. Como
resultado a pesquisa evidenciou que as alcunhas estigmatizam as pessoas
encarceradas e que a escola dentro desse espaço leva à reflexão sobre a valorização
do nome para o exercício da cidadania na vida pós-cárcere.
Palavras-chave: Sistema Prisional. Educação de Jovens e Adultos. Estigma.
Educação. Identidade Estigmatizada.
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ABSTRACT

This research investigated the influence of the school present in the Prison System of
Parana in the ressignification of the identity of the legal name in order to overcome the
stigmas caused in the incarcerated person for having their own identity suppressed
over the use of adopted aliases. It is oriented in qualitative approach, following
comprehension criteria of a particular reality, self-reflection and emancipatory action.
It had as participants thirteen male incarcerated students, held in custody at the
Piraquara State Penitentiary (PEP II). For the data collection, it was used the
application of social demographic survey in order to trace the profile of the participants.
The focus group has the goal of obtaining deeper information on the feelings, beliefs
and values to evaluate answers to the initial problem and give voice and space to the
studied population in orderto answer the following specific goals: tracing the profile of
the incarcerated students at PEP II and their relation with the aliases; identifying the
relation between the legal name, the adopted aliases or not and the way they are
generically called by the prison guards; investigating the existence of verticalization of
the speech of those who are in position of authority as an outrage to the right of the
incarcerated students of being called by their legal name as opposed to the penal
treatment; analyzing the influence of the teacher in the ressignification of the identity
of the legal name in substitution to the stigma built by the use of the alias. The
IRAMUTEQ software was used to analyze the transcribed lines of the interviews from
the focus group. The theoretical deepening is based mainly in Paulo Freire in what
refers to the Young and Adults Education and, in the case of the studied population, of
wide social exclusion, in Goffman to deal with the main topic, which is the stigma and
Foucault due to the ambivalence of the penal institution. As a result, the survey
evidenced that the aliases stigmatize incarcerated people and that the school inside
this space produces the reflection about the appreciation of the legal name for the
exercise of citizenship in the post-incarceration life.
Key-words: Prison System. Youth and Adults Education. Stigma. Education.
Stigmatized Identity
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RESUMEN

Ese trabajo investigó la influencia de la escuela, presente en el Sistema
Penitenciario del Estado de Paraná, en la resignación de la identidad a partir del
nombre del certificado de nacimiento de modo a superar a los estigmas causados en
la persona encarcelada por tener su identidad suprimida en detrimento de los vulgos
adoptados. Se pauta en el abordaje cualitativo, siguiendo criterios de comprensión de
una realidad particular, autorreflexión y acción emancipadora. Los participantes fueron
trece estudiantes detenidos varones, detenidos en la Penitenciaría Estatal Piraquara
II (PEPII). Para la recolección de datos, se utilizó la aplicación de un cuestionario
sociodemográfico para delinear el perfil de los participantes y el grupo focal con el fin
de obtener información sobre sentimientos, creencias y valores para evaluar la
respuesta al problema inicial y dar voz y voz a la población. estudiado, para responder
a los siguientes objetivos específicos: esbozar el perfil de los estudiantes internos de
PEP II y su relación con los apodos; identificar la relación entre el nombre de registro
de nacimiento, los "vulgares" adoptados o no y la forma en que los funcionarios de
prisiones los llaman genéricamente; investigar la existencia de la verticalización del
discurso de aquellos en relación con el poder como una afrenta al derecho a ser
llamado por el nombre de registro civil en oposición al tratamiento penal; analizar la
influencia del profesor en la reasignación de identidad basada en el nombre de registro
en lugar del estigma construido por el apodo. Para la recogida de datos se ha utilizado
a cuestionarios sociodemográficos con la finalidad de armar el perfil de los
participantes. El grupo focal tiene el objetivo de obtener informaciones más
profundizadas de los sentimientos, creencias y valores para aferir respuesta al
problema inicial y dar vez y voz a la población estudiada. Se ha utilizado el software
IRAMUTEQ para análisis de los hablas transcriptos a partir del grupo focal. La
profundización teórica está basada principalmente en Paulo Freire en las cuestiones
referentes a la Educación de Jóvenes y Adultos y, en el caso de la población
investigada, de amplia exclusión social, en Goffman para tratar del sistema central que
es el estigma, Foucault por adentrar a la ambivalencia de la institución carcelaria.
Como resultado la investigación ha evidenciado que los apodos estigmatizan a las
personas encarceladas y que la escuela dentro de ese espacio lleva a la reflexión
sobre la valoración del nombre para el ejercicio de la ciudadanía en la vida post-cárcel.
Palabras clave: Sistema Penitenciario. Educación de Jóvenes y Adultos. Estigma.
Educación. Identidad Estigmatizada.
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1. O CAMINHO ATÉ A ESCOLA NA PRISÃO
1

Comecei meu percurso como professora lecionando, inicialmente, para

estudantes do ensino fundamental I, quando a lei que regia a educação no
Brasil era a 5692/71 em que era permitida a atuação de professores e
professoras sem ensino superior, apenas com a habilitação no magistério em
nível técnico. Com a mudança na legislação em 1996 ingressei na
universidade e continuei lecionando para crianças do ensino fundamental I, ou
ensino primário, como era chamado. Depois de me graduar na Licenciatura
Letras Português/Inglês, continuei trabalhando como professora contratada
pelo estado, no regime de Processo Seletivo Simplificado – PSS, sem
concurso público, e como professora da rede privada de ensino. Em 2003
tornei-me estatutária, mediante concurso público estadual, trabalhando
também com o Ensino Fundamental II e mais tarde com o Ensino Médio. Em
2008 comecei minha trajetória profissional com a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) na fase II do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em 2012 fui
selecionada como professora para atuar no CEEBJA Dr. Mario Faraco, que
atende a população acima de 18 anos em privação de liberdade.
O ofício de ser professora do ensino público brasileiro vai além do
conceito das palavras ofício e professora, que não me formatam em papéis
delineados por uma sociedade excludente, nem tampouco de um sistema a
serviço do estado. Realizo-me como EDUCADORA numa vocação de
educação libertadora e não opressora como definido em Alves (1982, p 1112): “Como aquela que nasce de um grande amor, de uma grande esperança.”
A profissão da minha escolha me coloca a serviço dos alunos adultos privados
de liberdade por meio dos muros da prisão ou privados de liberdade pelo calese instaurado em tempos sombrios do nosso país. A esperança, muitas vezes,
é o que faz com que homens e mulheres voltem aos bancos escolares em
qualquer espaço de EJA. Na prisão, a esperança permeia o meu trabalho de
maneira muito mais acentuada, pois trabalho com seres invisíveis à sociedade

1

O uso da primeira pessoa se justifica por conter memorial do percurso profissional da
mestranda.
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ou quando são vistos, de modo geral, sofrem o preconceito por terem
delinquido, são, genericamente, ladrões.
A inquietação da curiosidade sem rigor científico, as especulações
acerca da escola e do meu papel como educadora nos intramuros da prisão
me provocaram a necessidade do rigor científico da academia. Foi então que
busquei na Universidade Federal do Paraná, no Mestrado Profissional,
respostas às minhas indagações e dar lugar a novas perguntas.
Muito antes do meu serviço à educação já me sentia incomodada com
situações de opressão, desmerecimento, rebaixamento dos seres humanos
nas relações hierarquizadas. Ao exercer a função de educadora atuante no
sistema prisional do Paraná, tais questões vieram à tona e muito mais
acentuadas, pois me imaginava sendo mediadora para provocar o debate com
os alunos-detentos, a fim de que estes refletissem sobre as contribuições
necessárias ao seu desenvolvimento pessoal para a vida em sociedade. No
entanto, me incomodava e me incomoda a sujeição destes alunos a
tratamentos que eu considero como desumanos e contrários ao tratamento
penal.
As formas de violência intramuros são inúmeras, mas uma específica
me chamou atenção a ponto de querer transformar, como já disse
anteriormente, a curiosidade empírica em pensamento epistemológico: A
pessoa presa reincidente ou primário quando adentra os muros das prisões
são chamados, na maioria das vezes, pela alcunha ‘ladrão’ como um nome
genérico. A justificativa para tal fato se encontra na dificuldade, para os
agentes de segurança, em decorar o nome de todos os presos. A curiosidade
me levou a ler artigos que tratavam de questões identitárias e raros se
debruçam sobre o aspecto da probabilidade de estigma causado em pessoas
que são chamadas por codinomes, apelidos, alcunhas pejorativas durante
muito tempo no decorrer de suas vidas. Tal fato me leva a questionar até que
ponto o próprio sistema penitenciário coloca o preso na condição de marginal,
criminoso ou simplesmente ladrão como um lugar de pertencimento ao qual
está fadado a voltar, pois é onde se situa, visto que cotidianamente, no
cumprimento de sua pena, foi-lhe imputada tal condição e, mais ainda, como
a escola pode contribuir no sentido de ampliar o debate com as pessoas
envolvidas, sejam os detentos ou trabalhadores do sistema prisional.
[Digite aqui]
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As leituras das obras de Paulo Freire me inquietaram mais ainda e me
moveram na direção em que um educador ou uma educadora deve ocupar no
exercício da sua ação pedagógica: a reflexão. Freire (2003, p. 30) levanta
várias questões acerca das discussões que o mover pedagógico pode suscitar,
dentre elas:
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em
que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito
maior com a morte do que com a vida?

Por trabalhar em um meio permeado pelas violências, em que a morte
muitas vezes é assunto banal, vejo-me com interrogações acerca do meu fazer
pedagógico, da minha percepção como educadora em um ambiente cercado
pela violência, seja ela a sofrida ou a causada pelo aluno-detento. Como
realizar debates sobre as agressões que a sociedade sofre com o crescente
aumento da criminalidade com pessoas que foram atores desse cenário?
Pessoas estas que também tiveram, muitas vezes, seus direitos violados
durante suas vidas pela ausência de políticas públicas inclusivas. Os
encarcerados, ao cumprir suas penas, seguem violentados no mínimo direito
em ser chamado pelo próprio nome ou por algo que não o situe como marginal.

1.1 INQUIETAÇÕES
A partir desse momento, relatam-se aqui os caminhos percorridos para
que, minimamente, acesse-se às cotidianidades da prisão e da relação que os
alunos detentos, participantes desta pesquisa têm com seus vocativos e
nomes de registro, a fim de entender até que ponto os codinomes aceitos ou
assumidos por eles os leva ou não ao pertencimento a grupos marginais do
crime.
Algumas questões nortearam esta pesquisa com o intuito de
compreender se, de fato, a alcunha adotada ou o vocativo “ladrão” exerce
influência negativa, dificultando a ressignificação da cidadania para o alunodetento, se fortalece o pertencimento ao crime, se a escola contribui na
ressignificação dos sentidos dos valores morais e éticos da sociedade e se a
escola, no sistema prisional, suscita a ação reflexiva dos estudantes quanto
ao pejorativo dos “vulgos”, como se autodenominam ou são denominados.
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Tais questões levaram ao objetivo geral desta pesquisa: Investigar o
quanto as alcunhas, apelidos ou codinomes pejorativos causam estigmas no
aluno-detento levando-os a sensação de pertencimento ao crime, dificultando
a vida cidadã pós cárcere e o papel da escola na reelaboração dos sentidos
de ser chamado pelo nome de registro.
Para atender às particularidades da pesquisa traçou-se um caminho e
para a investigação firmou-se os seguintes objetivos específicos:
1.Traçar o perfil dos alunos-detentos da Penitenciária Estadual de
Piraquara II (PEP II) e sua relação com as alcunhas;
2. Identificar a relação entre o nome de registro de nascimento, os
“vulgos” adotados ou não pelos alunos-detentos da PEP II e o modo como são
chamados genericamente pelos agentes penitenciários;
3. Investigar a existência de verticalização do discurso dos que estão
em relação de poder como afronta ao direito de ser chamado pelo nome de
registro civil em contrariedade ao tratamento penal:
4. Analisar a influência do professor na ressignificação da identidade a
partir do nome de registro em substituição ao estigma construído pela alcunha
concernente ao aluno-detento da PEP II.
Tendo em vista as peculiaridades dessa pesquisa, propôs-se a abordar
os fatos de forma sistemática, por meio de questionário sócio demográfico e
de grupo focal e desenhar por meio da análise dos dados, o resultado dela
decorrente. A análise dos dados será feita por meio de análise textual com o
uso do software livre IRAMUTEQ.
Tal investigação mostrou-se desafiadora por ter um grau de ineditismo
pois ao recorrer a alguns bancos de dados, como Sciello e Capes, num recorte
de 5 anos, ou seja de 2014 até 2019, buscando com as palavras chaves deste
trabalho ou relacionando termos para refinar a busca, não se encontrou
pesquisas que discutam os possíveis estigmas da prisionização oriundos dos
“vulgos”, encontrou-se separadamente artigos que versavam sobre as
temáticas do estigma ou da identidade, mas nenhum sobre o tema desta
pesquisa. A necessidade de pesquisar sobre a temática é de fundamental
importância visto que a relação educação e prisão constantemente tem
inquietado os professores e professoras que atuam nos espaços de privação
de liberdade. Várias são as fragilidades que se encontram no desempenho da
[Digite aqui]
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ação docente e discente. Alunos e professores procuram contornar a
imensidão dos desafios para que a escola cumpra o seu papel.
Uma dessas questões mais do que nos leva a buscar respostas, nos
indigna, diz respeito aos estudantes do sistema prisional negarem o próprio
nome em razão de estarem presos. Os docentes ouvem alunos sendo
chamados de ladrão por parte dos agentes de segurança e imediatamente os
veem corresponder ao serem chamados, entre eles há o vocativo por alcunha
de batismo (quando pertencem ao crime organizado) ou pelo artigo do crime
cometido outrora, ou por alcunhas advindas dos grupos sociais aos quais
faziam parte antes da prisão. Temos como premissa a existência de discurso
verticalizado, por parte dos que estão em condição de poder, que reafirma a
condição de criminosos dos alunos-detentos e, assim agindo, agravam o
problema social da criminalidade, uma vez que dão ao indivíduo o crime como
local de pertencimento. As pesquisas realizadas que envolvem identidade,
estigma e sistema prisional apontam para a real necessidade de olhar para as
questões dos nomes e vulgos que possam causar estigma.
A pesquisadora Flávia Gonçalves da Silva (2009)2, aborda em sua
pesquisa a subjetividade, individualidade, personalidade e identidade no viés
da psicologia sócio-histórica (ou histórica-cultural) em que o objeto de estudo
é a consciência e os processos que os constituem, ampliam o conhecimento
sobre os processos de formação-deformação da subjetividade humana.
Segundo a autora:
Geralmente, subjetividade é entendida como aquilo que diz respeito ao
indivíduo, ao psiquismo ou a sua formação, ou seja, algo que é interno,
numa relação dialética com a objetividade, que se refere ao que é
externo. É compreendida como processo e resultado, algo que é amplo
e que constitui a singularidade de cada pessoa. (SILVA, 2009, pág. 2)

Tal singularidade se dá porque os seres estão em constante formação
e transformação e possibilita a reflexão sobre a interação estabelecida entre
indivíduo e o meio externo. Nessa dialética é possível perceber uma simbiose
no ambiente prisional entre aquilo que a pessoa afirma que é e aquilo que ele
se constrói nas inter-relações estabelecidas e necessárias à sobrevivência,
visto que se insere num local permeado pelas violências e que clama pela

2

As autoras utilizadas como referência nesta dissertação terão a informação do nome
completo. Para os autores seguiremos a norma acadêmica, com o uso apenas do sobrenome.
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humanização. Na compreensão de Freire (1978) o ser humano é um ser
inacabado em processo constante de humanização, na verdade, escreve
Freire, "o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência
vital. Onde há vida, há inacabamento" (FREIRE 2003, p.50). Sendo assim,
todos estamos em constante transformação, dizer que o detento é ladrão é
tirar-lhe a premissa da inconclusão e, por consequência, a possibilidade de
mudanças.
Paula Inez Cunha Gomide (1988) ao realizar pesquisa com
adolescentes em conflito com a lei, institucionalizados, diz não ficar
surpreendida que as atitudes favoráveis à delinquência e as habilidades
relevantes ao crime fossem reforçadas após um período de internação, pois
os adolescentes ficam expostos a um código de valores interno e que sua
aceitação facilita a adaptação na instituição, dando início ao processo da
prisionização. É possível observar o nascimento dos grupos marginalizados
que têm o crime como seu lugar de pertencimento.
Quando um menor ingressa numa Escola Correcional, ele recebe o
rótulo de infrator, de delinquente ou de marginal, e sai de lá com
mínimas chances para mudar de vida. A sociedade tem medo dele e,
portanto, não lhe dá oportunidades. Na Instituição, ele especializa-se
como ladrão, porque percebe que não terá outra alternativa. A
repressão imposta a ele pelo Poder Judiciário não tem o papel
corretivo, ao contrário, incrementa ainda mais as suas habilidades
infratoras. (GOMIDE,1988, p. 2)

Infelizmente essa é a realidade do sistema prisional: manter-se nos
grupos marginais, assumir as alcunhas, esquecer o próprio nome, aceitar ser
chamado de ladrão, tudo faz parte das regras de sobrevivência e adaptação
da pessoa que ingressa às penitenciárias no Paraná. É a legitimação do
controle dos corpos "as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas
o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam sujeitam-no a trabalhos, obrigamno a cerimônias, exigem-lhe sinais" (FOUCAULT, 2013, p. 28). O adaptar-se
às hierarquias de poder, que a pessoa presa precisa sujeitar-se, no
microcosmo social das prisões é relativamente entendida pelo modo com qual
os sujeitos se encaixam na sociedade, tornam-se parte e corpo, agem,
transformam e são transformados. É a troca com o meio social que o define
pertencente deste ou daquele segmento, grupo ou classe social. É nesse
sentido que preocupa as formas de suplício que hoje são impostas na forma
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de negar o nome da pessoa para tratar-lhe apenas como algo inferior, que
merece desprezo.
Quando Foucault (2013) se refere aos suplícios, fala das imposições a
castigos corporais tidos como penas impostas, em uma determinada época da
história das prisões, aos que delinquiam. Os castigos corporais foram sendo
superados por outros tipos de penas até chegar nos nossos dias, no Brasil, à
prisionização. Pode parecer aqui que os suplícios de modo geral foram então
extintos, no entanto o que vemos nas prisões é uma máscara de legalidade
sobre os direitos das pessoas que delinquiram. Ao chegar na prisão passam
não por uma, mas por diversas formas supliciantes: a triagem, que segundo o
relato dos detentos é uma cela sem luz do sol, sem cama, com um sanitário e
um cano de água fria para o banho diário, local este que os que chegam
passam muitos dias; a superlotação das celas com seis camas, mas com sete
pessoas para dormir (na melhor das hipóteses), num ambiente reduzido de
tamanho, onde o que chega novo na cela dorme no chão (na gíria dos
detentos, a praia), o nome perdido para adoção do vulgo ou daquilo que esta
pesquisa demonstra que causa estigma, a palavra ladrão, a falta de roupas
adequadas, e muitas outras formas de violência que clamam por políticas de
humanização nas penitenciárias, para que os próprios agentes públicos que
ali trabalham também usufruam de direitos, uma vez que, respeitados todos
os direitos, desarma a bomba relógio que são as prisões com um amontoado
de pessoas esquecidas pela sociedade e pelo poder público.
Dani Rudnicki, Schäfer e Joana Coelho da Silva (2017), realizaram um
importante trabalho sobre as máculas da prisão sofridas por agentes
penitenciárias. Ao longo de toda a sua pesquisa relacionam os estigmas
dos/das detentos/ detentas aos das agentes penitenciárias participantes da
pesquisa. Relatam que os presos e presas são vistos pela sociedade como
“bandidos”, “ladrões”, “criminosos de alta periculosidade” e que as (os) agentes
penitenciárias (os), por terem relação direta com tais indivíduos passam, no
imaginário preconceituoso de muitas pessoas, a ser de maneira generalizada,
trabalhadores desonestos, pois facilitam ilícitos dentro das prisões e acabam
mal vistos por uma grande parcela da sociedade. Essa relação torna-se
conflitiva visto que, tais trabalhadores ou trabalhadoras são comumente
associadas (os) aos detentos; os detentos por sua vez acabam por pertencer
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a grupos marginalizados, pois o seu rótulo supera a sua identidade e recria
uma nova identidade que chamamos de estigmatizada.
O estudioso da psicologia social, Ciampa (1998), define identidade
humana como metamorfose, ou seja, como um processo em que os sujeitos
estão em permanente formação e transformação e que depende de condições
materiais e históricas.
Uma psicologia que se propõe como “crítica” — dentro de uma
abordagem histórica e social, ao considerar adequadamente estes
aspectos superestruturais (o que exige também considerar a esfera do
agir comunicativo) — entende a identidade (definida como
metamorfose) como articulação da subjetividade e da objetividade,
também não pode só pela subjetividade: de fato, o “vir-a-ser-sujeito”
implica a dialética da constituição recíproca de ambas. (CIAMPA, 1998,
p. 92)

A identidade como metamorfose do aluno-detento, a nosso ver, pode
constituir sujeitos marginalizados ou sujeitos (re)integrados, pois a tal dialética
da objetividade e da subjetividade precisa ser elaborada positivamente para
que os efeitos da prisionização não acompanhe suas vidas pós-cárcere.
A necessidade de ser alguém no mundo, mesmo que esse alguém não
atue dentro dos padrões considerados éticos pela sociedade, é atendida
quando são reconhecidos pelo crime, o indivíduo torna-se parte integrante de
determinado grupo social e é reconhecido. É nesse ponto que agem os
estigmas produzidos na prisão, colocam os indivíduos em um lugar no qual ele
é reconhecido, tem algum poder e status e, por consequência, os localizam
como pertencentes àquele grupo. Aqui defendemos que se assim o for, o
próprio Sistema Penitenciário contribui na produção criminosos cada vez mais
perversos.
Só podemos compreender os significados envolvidos nesses sistemas
se tivermos alguma ideia sobre quais posições de sujeitos cada pessoa
envolvida na cotidianidade da prisão produzem e são produzidos. Dito de outro
modo: raramente o sujeito que emerge da experiência da subordinação é
pensado como sujeito que subordina ou que subjuga, que produz outros
assujeitamentos e, portanto, também outros sujeitos. É fato que no interior dos
discursos produzidos na prisão, entre os presos ou dos agentes penitenciários
em direção ao preso, há os que são verticalizados pela posição de poder que
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possuem por ser a autoridade imediata a quem o indivíduo deve se submeter,
na hierarquia do crime, considerando as facções criminosas existentes na
prisão, ou até mesmo da hierarquia habitacional do ambiente prisional. Adotar
uma nova identidade nesses ambientes é, muitas vezes necessário para a
sobrevivência nesse ambiente hostil.
Kathryn Woodward (2005), para exemplificar o que seria identidade
numa construção subjetiva e objetiva, relata em sua pesquisa uma história
entre sérvios e croatas, ambos países dilacerados pela guerra e que seus
soldados sofrem uma enorme crise identitária por terem tanta proximidade de
construção subjetiva (a Bósnia) e precisarem negar tal construção por
pertencerem a tropas inimigas, mas que, no entanto, se vêm como seres de
mesma origem quando afirmam ser todos “lixo dos Bálcãs” ( WOODWARD,
2005, p.7). Tal pesquisa esboça os conflitos da guerra entre sérvios e croatas,
mas também relata a enorme crise de identidade sofrida por esses dois povos.
Nas prisões do Paraná, mais especificamente na PEP 2, também existem
grupos de pessoas de mesma origem, pois se consideram o “lixo da
sociedade”, mas que se auto agrupam de maneira superior ou inferior. O grupo
inferior são os que assumem para si a identidade marginal, já que a partir do
momento em que adentram a prisão são colocados no seu grupo – o dos
ladrões e o grupo superior são os que, apesar de também serem chamados
de “ladrão”, ocupam posição de superioridade por serem mais antigos na
“casa” ou ocuparem posições de liderança na facção criminosa presente nos
presídios. E neste sistema de criação de grupos surgem dezenas de
categorias, os que respondem quando são chamados pelo artigo do crime,
pela alcunha dos guetos marginais, pela facção criminosa a que pertencem ou
se relacionam. Essas identidades adquirem sentido por meio da linguagem e
dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas.
Carolina Bessa Ferreira de Oliveira (2013) em sua pesquisa destaca
que a educação escolar integra as chamadas políticas públicas e desvela o
assunto associando sempre Estado e sociedade e chama atenção para a
relação conflitiva entre essas duas esferas. Surgem em evidência, atoreschaves, aqueles que são fundamentais para que a educação em espaços
prisionais se efetive: os agentes de segurança, os presos e os professores.
Nessa relação de interdependência entre tais pessoas destacou-se a voz dos
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internos de uma determinada instituição prisional de Uberlândia – MG que se
iguala às vozes dos participantes ouvidos na pesquisa que deu origem a esta
dissertação. Ambos entendem a educação escolar no âmbito das prisões
como um benefício associado ao bom comportamento e à vontade individual
cujas motivações tem diversas origens. No entanto vale ressaltar, que a
educação é um direito de todos não excluindo os espaços de privação de
liberdade; o que ocorre no Brasil é uma oferta escolar nas prisões muito inferior
à demanda e, infelizmente, as histórias da discriminação do agente pelo preso
se repetem aqui no Paraná como em Minas Gerais, o ser tratado como bandido
é algo que os presos aprendem a lidar na cotidianidade da prisão, vendo com
isso, direitos básicos sendo negados. Destaca-se aqui a fala de um
participante do grupo focal da pesquisa de Uberlândia para corroborar com o
que acontece nas prisões do Paraná:

Essa relação com os agentes, alguém podia conscientizar eles. Dar
uma palestra sobre o ser humano, sobre o que é isso. [...] É que eles
tratam a gente como bandido. Eles se acham a polícia e os presos
como bandido. A relação é essa, e a gente tem que ser tratado mal,
como se fosse só bandido. Eles esquecem que somos ser humano. Eu
acho que tinha que conscientizar os agentes sobre o preso também ser
um ser humano, independente do que fez. Se matou, traficou, roubou,
se estuprou, e de todas as outras pessoas também. Eu tenho vontade
de dar palestra quando sair daqui. (E3) (OLIVEIRA, 2013, p. 963)

Fica evidente nesta fala a realidade que se repete nas prisões em que
é furtado da pessoa presa direitos mínimos, direitos humanos que não
precisariam estar escritos em nenhuma norma, acordo, lei, pois toda e
qualquer pessoa tem o direito de ser tratado como gente e na fala acima é
nítida a indignação do participante com o modo como é tratado na instituição
em que cumpre pena e o lugar de pertencimento que o agente de segurança
coloca os indivíduos presos.
A necessidade de pertencimento dos indivíduos foi estudada em
recente pesquisa realizada por Camila Azevedo Gastal e Pilati (2016, p. 285)
em que afirmam que os seres humanos têm necessidade de pertencer a um
grupo: “Tal necessidade de pertencimento possui uma dimensão disposicional,
de forma que indivíduos diferem quanto à motivação pela procura de conexões
sociais e o quanto valorizam ser aceitos pelas outras pessoas.” São essas
conexões sociais e a necessidade de aceitação que se quebram quando o
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preso não se vê mais reconhecido como “gente” para ser reconhecido como
“ladrão”, “bandido” e outros tantos pejorativos que a ele são imputados nas
relações cotidianas das prisões, nasce assim, ainda que de maneira
inconsciente o estigma.
Rhaisa Gontijo Soares et all (2011) fizeram um estudo de revisão da
literatura para conhecer os instrumentos de mensuração do fenômeno estigma
e, sobre Estigma Internalizado, enfatizam que é: “...um fenômeno processual
que se estabelece à medida que o indivíduo torna-se consciente de sua
condição de estigmatizado, concorda e aplica a si próprio os estereótipos
negativos sobre seu transtorno.” (p. 635). Na presente pesquisa não
trataremos de transtorno reconhecido como alguma doença, mas de transtorno
como desarranjo, o qual contraria o direito humano garantido na Constituição
de 1988 – o direito ao nome. Na prisão é de fácil observância a aceitação para
si dos vulgos, que, inclusive constam nos autos de seus processos ou ainda,
aqueles que não possuíam vulgo antes da prisão e passam a atender pela
palavra ladrão.
Em Goffman (1963) o estigma avisava, na era clássica, o que era mal e
procurava tornar visível o que se desviava da conduta padrão estabelecida
pela sociedade, é descrito por categorias como rotulação, status social
“desviante” e “normal” e como um processo inerente a interação social e, nesta
dissertação queremos chamar a atenção para os atores envolvidos naquilo
que, a priori, chamamos de estigma.
Moura Jr (2016), se refere a papéis sociais da identidade social
estigmatizada de pobre, tal trabalho validam as questões suscitadas nesta
pesquisa, pois a massiva maioria dos detentos no Brasil nada mais são do que
pobres, pessoas literalmente marginalizadas, pois ficaram e ficam à margem
de uma sociedade excludente, capitalista e que produz e agrava a cada dia a
vulnerabilidade humana. O Atlas da Violência no Brasil - 2019, do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) demonstra o quanto as violências
permeiam as vidas nas periferias onde a população empobrecida do país
reside e, consequentemente resulta no perfil da população carcerária. As
situações estigmatizantes vividas fora dos muros das prisões, facilitam para
que se acostumem com outros fatores estigmatizantes advindos do fato de
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terem praticado crime ou delito. Moura Junior (2016, p. 76) chama a atenção
para a identidade estigmatizada:
A identidade social estigmatizada de pobre é lesiva, porque as
sociedades estruturam essas identidades em aspectos pressupostos,
ou seja, em formas cristalizadas de reconhecimento do indivíduo. Ela
impede o processo de transformação da identidade metamorfose,
enfraquecendo as possibilidades de mudança tanto do indivíduo reconhecido por esse prisma identitário estigmatizado, como das políticas
de identidade presentes na sociedade [...]

Se tirarmos a palavra “pobre” da citação acima e colocarmos a palavra
“ladrão” nos deparamos justamente com a realidade encontrada nas prisões
e, de acordo com estudos, a estigmatização da pessoa presa não é
exclusividade das prisões do Paraná, as relações de poder tomam corpo nas
interações entre aqueles que devem atender ao chamado de ladrão e aqueles
que chamam porque detêm o poder. A pessoa presa está subordinada ao
Estado representada por diferentes sujeitos e situações, ao saber-se
subordinado reconhece a relação de hierarquia e, para que sobreviva ao
tempo de cumprimento da pena, precisa acatar o tratamento que lhe é dado.
No interior dos presídios o apenado se depara com esferas de hierarquia que
vão desde o preso mais antigo, passando pelos membros de facções,
chegando aos representantes do sistema que devem mantê-lo sob a custódia
do Estado. Sua identidade, nesse processo de assimilação da nova vida que
deverá habituar-se, passa do nome de registro ao vulgo, escondendo múltiplos
choques de interesse.
Buscando observar a construção da identidade individual e de grupo
Almeida (2017, p. 2) destaca a emancipação como:

(...) individuação, o reconhecimento, o lugar do sujeito nas práticas
sociais, as mediações entre a existência dos indivíduos e a vida social,
as interconexões entre formas de vida e estrutura social, os nexos
entre os movimentos e as classes sociais, as diferentes formas de
conflito e os limites e potencialidades de ações emancipatórias.

As interconexões entre os internos e a vida social na prisão trazem
inscritas em si, situações de sujeição a uma lei ou à vontade de outrem as
quais ferem a liberdade subjetiva.

O perigo que se percebe na unidade

penitenciária em que foi feita esta pesquisa está justamente no lugar que é
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dado aos aprisionados, visto que sua construção identitária está intimamente
ligada ao crime. A pessoa presa tem na sua realidade o lugar que lhe é dado
e a partir desse lugar estabelece relações que podem lhe fortalecer para
facilitar o cumprimento da pena imputada. A necessidade de sobrevivência faz
com que a pessoa presa aceite ser subjugada e, assuma, como característica
imutável de seu caráter, o crime. Toda vez que escuta alguém o chamando de
ladrão, adere à parcela da sociedade que vive em conflito com a lei de maneira
definitiva, como se fosse constituinte de seu caráter, tal sujeição causa o
estigma.
Em Misse (2010) a “sujeição criminal” que o autor descreve, sustenta o
que aqui defendemos como fator do estigma causado pela sujeição aos
apelidos, vulgos, alcunhas que a prisão destina aos encarcerados. Tal autor
fala sobre uma parcela da sociedade que já é vista pela polícia, pela cor da
pele, pobreza ou estilo de vida como provável culpado pelos crimes que
acontecem cotidianamente e isso é confirmado nas falas dos participantes
desta pesquisa e corrobora com o autor:
As minhas pesquisas têm me conduzido à constatação de que há
vários tipos de subjetivação que processam um sujeito não
revolucionário, não democrático, não igualitário e não voltado ao bem
comum. O mais conhecido desses tipos é o sujeito que, no Brasil, é
rotulado como “bandido”, o sujeito criminal que é produzido pela
interpelação da polícia, da moralidade pública e das leis penais.
(MISSE, 2010, p. 17)

Segundo esse autor tal sujeito criminal, por ser assim definido no
imaginário social, é aquele que a morte física é desejada e defendida ao longo
da história, aqueles cujos rostos nos são invisíveis, cujas vidas não importam
a quase ninguém e que, portanto, podem continuar vivendo nos guetos da
criminalidade por tratarem-se de pessoas que carregam o crime em suas
almas. Desta maneira reafirmamos o local de pertencimento da pessoa presa
– o mundo do crime - de onde vem e onde permanecerá. É preciso um olhar
mais atento ao eufemismo da “ressocialização” e da “reinserção social”. O
lugar a que são submetidos e direcionados os seres humanos que adentram o
sistema prisional é o lugar do crime, uma vez que só se admite que tais
pessoas sejam menos, sem perspectivas de “ser mais”.
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Tendo em vista as peculiaridades dessa pesquisa, propôs-se abordar
os fatos de forma sistemática, por meio de questionário sociodemográfico e de
grupo focal e desenhar por meio da análise dos dados, o resultado dela
decorrente. A análise dos dados será feita por meio de análise textual com o
uso do software IRAMUTEQ.

1.2 APRESENTAÇÃO
A organização desta dissertação estará distribuída em 6 capítulos
contando com a introdução. No capítulo dois faremos um relato sobre a
educação escolar formal dentro do sistema prisional do Paraná, os percalços
e avanços para que a escola se mantenha garantindo o direito à educação
como forma de atender a legislação e o direito do aluno-detento. O capítulo
três é dedicado a discutir a concepção de estigma e estigmatizados na prisão.
O quarto capítulo pretende enfatizar as questões dos direitos humanos e suas
violações no espaço prisional. O quinto capítulo será dedicado à metodologia
e ao método da pesquisa, nele explicaremos a escolha da pesquisa qualitativa,
a importância e os instrumentos utilizados para a coleta de dados, bem como
os métodos empregados para a coleta e análise dos dados. O sexto capítulo
será dedicado ao resultado, à análise e às considerações finais.
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2. A ESCOLA NO CÁRCERE

2.1 A EJA NO SISTEMA PRISIONAL DO PARANÁ
De acordo com Falco (1906), em 1846 em Frankfurt, na Alemanha,
realizou-se o primeiro Congresso Penitenciário Internacional. Desde os seus
primórdios, a reunião nunca se apresentou apenas como um encontro teórico,
mas também, com todo o rigor científico com uma assembleia de técnicos
responsáveis pela coleta, tabulação e análise de dados estatísticos referentes a
experiências bem sucedidas em vários países, que transformaram as práticas
penais em resultados mensuráveis de mudança e transformação.
Em 1872, no congresso de Cincinatti, estabeleceram-se os Princípios de
Disciplina Penitenciária que traziam, no ponto XI, questões relativas à educação
em espaços prisionais, como:

[...] uma das forças decisivas na reforma dos homens e mulheres que
caíram no delito, em geral por alguma forma de ignorância unida ao
vício. Vivificar a inteligência, desterrar antigos pensamentos,
apresentar novas ideias, administrar material para a meditação,
inspirar o respeito a si mesmo, manter a altivez do caráter, despertar
desejos elevados, abrir novos campos para a atividade, provocar o
progresso individual e social, substituir com prazeres justos e nobres
as diversões baixas e viciosas, são as tendências da educação. Tratase, portanto, de um elemento de importância capital dentro das prisões
e deve ser dado a ela uma extensão extrema em relação aos outros
fins destas instituições. (FALCO,1906, p.24)

Observa-se com isso, que desde que se convencionou o uso das
penitenciárias como instituições de punição e correção, a educação deve
andar lado a lado com os princípios de tal correção e verifica-se, por meio de
pesquisas e experiências diversas, que quanto mais destaque se dá para a
educação, tanto mais efetividade há na (re)socialização e formação de
cidadãos entre os apenados.
No documento Ações Norteadoras sobre o Regimento Escolar Prisional
do estado do Paraná afirma-se que: “A educação em espaços de privação de
liberdade tem como premissa promover a reintegração social e a aquisição de
conhecimentos que permitam aos encarcerados assegurar um futuro digno.”
(PARANÁ, 2014, p.11). O processo de escolarização dentro das prisões no
Paraná teve início em 01 de fevereiro de 1982, a partir de um acordo entre as
secretarias estaduais de Justiça e de Educação. Desde então oportunizou-se
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o acesso à escolarização no âmbito do 1º e 2º graus aos detentos e até mesmo
aos funcionários do sistema penitenciário, com oferta na modalidade do ensino
supletivo. No início, a parceria visava apenas a preparação dos alunos para os
exames de equivalência, correspondentes às quatro primeiras séries do
Ensino Fundamental e aos Exames Supletivos da educação geral, realizados
pelo Centro de Estudos Supletivos (CES) de Curitiba sob supervisão da
Secretaria Estadual de Educação (SEED).
Em 1987, foi criado o Núcleo Avançado de Estudos Supletivos (NAES)
Dr. Mario Faraco. Oito anos depois, com autorização das Secretarias, o
estabelecimento passou a oferecer estudos com avaliação no próprio NAES.
Durante quatorze anos, a experiência foi bem-sucedida o que garantiu ao
NAES autonomia no atendimento aos alunos com cursos e Exames Supletivos
de 1° e 2° graus, tanto na função de suplência da educação geral, como na
função suplência profissionalizante, tornando-se um Centro de Estudos
Supletivos (CES).
Em 1996, com a publicação da nova LDB – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – O NAES foi elevado à categoria de CEEBJA - Centro Estadual de
Educação Básica de Jovens e Adultos e, inaugura-se o CEEBJA Dr. Mario
Faraco, para atendimento educacional exclusivo do Sistema Penitenciário de
Curitiba e Região Metropolitana. A partir do ano 2000 houve um movimento do
Departamento Penitenciário em levar mais CEEBJAs para o interior do estado,
a fim de atender as demandas educacionais aos privados de liberdade, com a
implantação nas unidades de Maringá, Londrina e Guarapuava. Em 2004, a
Resolução Conjunta nº 02/2004 – SEED/SEJU/SETP das secretarias de
Justiça e da Educação passou a regular a seleção de servidores públicos da
Secretaria de Educação para suprir a demanda de docentes, apoio técnicopedagógico e administrativo – inclusive de diretores e vice-diretores – nos
estabelecimentos prisionais do Paraná (PARANÁ, 2014). Os papéis de cada
secretaria nessa parceria foram definidos por nova resolução conjunta (nº
08/2006) dois anos depois, visando garantir a escolarização básica de jovens
e adultos em privação de liberdade, nas Unidades Penitenciárias do Paraná
por meio dos CEEBJAs.
De 2009 a 2011, a construção de novas unidades penitenciárias no
interior do estado, levou à publicação de vários editais com o foco de atender
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a essa demanda. Novos CEEBJAs foram criados e também houve a mudança
da nomenclatura da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJU)
para Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU)
e hoje a nomenclatura oficial é Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos. Entre suas atribuições, constam a educação e qualificação
profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado e reinserção
social dos egressos do sistema penal (PARANÁ, 2014).
Com objetivos bem definidos e necessária documentação das ações
pedagógicas realizadas, apesar das precariedades que existem no interior das
unidades penais, o Estado do Paraná é referência para o restante dos entes
federados, no que tange a educação escolar formal. Em 2012 foi elaborado o
Plano Estadual de Educação Prisional do Paraná, que teve como objetivo
principal garantir e oferecer aos que se encontram em situação de privação de
liberdade no estado o acesso e o direito à Educação Básica, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, nos níveis Fundamental e Médio dentro das
unidades em que se encontram.
Pensando na efetividade das ações educativas em contexto prisional e
na perspectiva de afirmação de direitos e de redução das
vulnerabilidades das pessoas em privação de liberdade, no período de
14 a 17 de maio de 2012 foi realizado em Brasília o 3º Seminário
Nacional pela Educação nas Prisões. O objetivo principal, desse
evento, foi auxiliar as unidades federativas na elaboração dos Planos
Estaduais através de palestras e grupos de trabalho que trataram de
temas específicos relacionados à educação nas prisões. (PARANÁ,
2012, p. 14)

Os últimos dados encontrados, sobre educação, no Sistema de
Informação Penitenciária (INFOPEN) são de 2012, atestam que o Sistema
Prisional do Paraná conta com cerca de 230 professores e 50 pedagogos que
atendem aproximadamente 22 mil presos no estado do Paraná. Cabe à
Secretaria de Estado da Educação suprir os professores, diretores,
pedagogos, pessoal administrativo, material didático, além de certificar os
alunos que concluem o ensino fundamental ou médio. Ainda, ofertar educação
básica aos jovens e adultos de acordo com as necessidades e peculiaridades
de cada unidade, no que se refere ao número de alunos matriculados, por meio
da secretaria de cada CEEBJA; coordenar todos os cursos do Ensino
Fundamental e Médio implantados nas unidades penais; prestar orientação
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teórico-pedagógica quanto às questões inerentes ao currículo; fornecer
material de apoio didático/pedagógico e tecnológico aos alunos matriculados
e aos profissionais de educação, bem como propiciar a matrícula, avaliação,
certificação e declaração de conclusão de disciplinas e/ou declaração de carga
horária cursada para fins de remição de pena, por meio dos Centros Estaduais
de Educação Básica para Jovens e Adultos.
Um ponto a se considerar é que seguindo a Resolução 0001/2000 do
Conselho Nacional de Educação, da Câmara da Educação Básica (BRASIL,
2012), que prevê a educação em tais espaços, que as práticas pedagógicas
são, na maioria das unidades prisionais, realizadas em salas de aula
equipadas por grades, às quais separam professores e professoras de seus
alunos ou alunas. Nesse cenário, todos os funcionários e alunos envolvidos no
processo do ensino tem seu papel bem definido. Para a efetivação dos
trabalhos dos profissionais da educação que atuam nas unidades prisionais, o
quadro se compõe de docentes especializados e com perfil que atenda às
necessidades educacionais dos jovens, adultos ou idosos em privação de
liberdade, bem como de agentes penitenciários para conduzir professores e
professoras, detentos ou detentas até as salas de aula.
Os docentes são selecionados por edital específico previsto em
legislação própria do estado do Paraná, garantindo a manutenção dos
profissionais e o direito do educando à escolarização. Todo o processo de
manutenção e funcionamento da EJA dentro das prisões acontece a partir de
parcerias entre as Secretarias da Educação e da Segurança Pública - uma
garante os profissionais da educação e a outra, a segurança destes por meio
dos agentes penitenciários, chefia de segurança, diretores de unidades
prisionais, pedagogos de unidade, entre outros. Ressalta-se neste momento
que dentre os profissionais que atuam no Sistema Prisional do Paraná muitos
são mestres ou doutores. Especificamente no CEEBJA Dr. Mário Faraco há
18 mestres e duas doutoras que atuam nas unidades prisionais como
professores/professoras e pedagogas.
Vale ressaltar nesse momento a luta e garra que os profissionais da
educação, professores, pedagogos, funcionários de todas as esferas que
mantêm uma escola funcionando travam todos os anos para continuarem
atuando na educação no interior das unidades prisionais do Estado do Paraná.
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Muitas são as violências sofridas desde o ano de 2011 por parte da gestão do
então governador do Estado do Paraná para a precarização da educação no
interior dos presídios paranaenses. E pensamos, como pesquisadoras e
pesquisadores, que tais ataques precisam se manter nos registros das
pesquisas feitas em educação neste período, pois apesar dos ataques
continuamos lutando para que os menos favorecidos, ou os alunos-detentos,
que não estudaram em idade própria e delinquiram, afastando-os

da

sociedade para o cumprimento de suas penas, possam ter nova chance de se
(re)integrar e (re)pensar suas vidas se apropriando de suas cidadanias por
meio da ferramenta de reconstrução, como é para muitos, a educação.

2.2 A DOCÊNCIA NA PRISÃO
Os professores e professoras que lecionam nos presídios paranaenses
devem manter, no exercício do magistério dentro das unidades prisionais, a
mesma relação professor/a – aluno/a, sem pré-conceitos, sem julgamentos, sem
pensar no crime cometido, apenas que têm diante de si seres em constante
formação e transformação, que na troca de conhecimentos em sala de aula é
possível despertar a consciência crítica do seu papel como agentes de
mudanças, assim como todos os demais alunos e alunas das escolas fora da
prisão. É necessário conceber educação não como um ato frio, uma profissão
qualquer, um cumprimento de tarefas, um tão singelo ganha-pão, mas como
educação viva e amorosa como o pai da Educação de Jovens e Adultos bem
definiu: “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem.” (FREIRE,
p. 96,1978).
Para lecionar em prisões é necessário um novo aprendizado, reeducar
o olhar, encontrar novas formas de apresentar os conteúdos científicos, pois
nesses espaços conversa-se com pessoas que nunca acreditaram na
educação como meio de construção e nem de transformação social, que foram
simplesmente excluídos do processo, e agora, em privação de liberdade,
precisam ver na educação um meio de reinserção na sociedade que sempre
os marginalizou. Em sua grande maioria são jovens, pobres, negros, com
baixa escolaridade e sem perspectiva de futuro, pois a sociedade não acredita
que possam mudar
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Cabe aqui ressaltar que, pela peculiaridade do ambiente que a escola
atua, a importante necessidade da presença física do professor/da professora.
Não desmerecendo a efetividade da educação à distância, mas em prisões,
onde a pessoa já é apartada do convívio social, oferecer educação à distância
seria um alijamento da possibilidade de manter a ligação com a sociedade para
a qual retornará, menciona-se isto pela corrente onda de precarização da
educação, pela falta de responsabilidade governamental com a reintegração
do apenado/da apenada, pela visão que os governos têm demostrado para a
educação, como gasto, e não como investimento.
O ato de amor e de compromisso com a integralidade da formação
humana, que muitos professores e professoras levam na bagagem docente
para o interior das prisões, reside no fato de que a educação é capaz de levar
o homem à reflexão, provocando a tomada de consciência da realidade em
que está inserido e do seu poder de transformar. Porém, antes de levar o outro
a tal reflexão, é necessário refletir sobre a verdade da sua prática e sua
disponibilidade para ir além das salas de aula, interessar-se pelas vidas e suas
histórias e construir com o educando novos modos de ver o mundo. Há
urgência em desempenhar a docência com responsabilidade e amorosidade
defendida por Freire (2003), capaz de subverter os processos da degradação
humana historicamente fundamentada pela lógica pragmática da luta de
classes, que desumaniza o ser humano tornando-os rivais numa eterna
competição pelo ter ao invés do ser.
Mobilizados na luta voraz do consumo muitos homens e mulheres,
frequentemente excluídos de uma sociedade organizada em torno do capital e
da ganância, buscam na criminalidade o fator econômico que os possibilite
sentir-se parte, ainda que seja às custas da quebra de valores éticos e morais
desenhados e aceitos no contrato social. Inicia-se assim um círculo vicioso
entre estar no meio social – delinquir – ser preso – voltar à liberdade. É
controverso admitir que a pena deva ser utilizada como profilaxia social e
recuperar o senso de cidadania e justiça, se o aprisionamento trabalha para
deturpar ainda mais a personalidade e os valores do apenado. A Lei de
Execuções Penais (LEP) no artigo 1º versa que: “A execução penal tem por
objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
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O que se observa no interior das unidades prisionais, desde os primeiros
momentos do aprisionamento, é a urgente adaptação e integração às normas
da prisão. As regras da sociedade para a qual retornará são esquecidas pela
necessidade de incorporar novos valores e regras da microssociedade
existente nas prisões. Tanto em sociedade livre, como no interior das prisões
a pessoa cria mecanismos de adaptação para sobreviver.
A adaptação é o modo com qual se encaixam na sociedade, tornam-se
parte e corpo, agem, transformam e são transformados. É a troca com o meio
social que define pertencente deste ou daquele segmento, grupo ou classe
social. É nesse sentido que queremos chamar a atenção para as relações
estabelecidas dentro dos presídios do Paraná e para o fortalecimento de
determinados grupos sociais nocivos à ordem pública, à obediência às leis, à
civilidade e que se enraízam diante dos olhos daqueles que deveriam ser parte
no tratamento3 penal. Sobre o que realmente acontece nos presídios lembra
Santos (2000, p. 120):

(...) o fim da prisão não é a readaptação do sujeito à sociedade, mas o
de ajustá-lo às normas do ambiente prisional. Isso porque em razão do
seu fechamento, o interno sofre uma ruptura entre a realidade “fora dos
muros da prisão e o universo dessa instituição em tela. Há uma
deterioração de sua identidade forjando-lhe uma nova.

A identidade forjada dentro das prisões é aquela à qual, agora, a pessoa
presa reconhece como sua, e, no caso da Penitenciária Estadual de Piraquara
II, os termos pejorativos que agem como nomes definem, a partir da prisão,
quem são aquelas pessoas e ao definir, situa e ao situar condena. Temos
como premissa que a identidade e a relação com o pertencimento, são, como
visto em Bauman (2005) “negociáveis e renegociáveis”, sendo assim,
passíveis de aprimoramento ou deterioração como encontramos em Goffman
(1974). Esta é a verdade no interior dos presídios, a deterioração das
identidades parte do fortalecimento de alcunhas pejorativas e aniquilam a
possibilidade do “ser mais” preconizado por Freire (2003).

3

Tratamento, nesse caso, não tem o mesmo sentido que para a medicina ou psicologia, mas
que, de acordo com PARANÁ (2011, p. 16), é o conjunto de medidas para a efetiva execução
da pena.
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A relevância da compreensão das violências vividas e sua relação com
os estereótipos é evidente, principalmente quando se trabalha com seres
humanos, que muitas vezes, só são reconhecidos a partir de termos
pejorativos que sustentam o pertencimento ao crime. Uma análise como a que
foi feita não poderia ignorar a questão do peso que os vulgos podem aferir à
vida dos participantes, e levou a entender até que ponto o estereótipo que se
tem do detento permeia seu autoconceito negativo e, consequentemente,
afirma a identidade estigmatizada de marginal.
A prática da Educação de Jovens e Adultos no contexto das prisões é
peculiar, há uma dinâmica de envolvimento profissional diferente das
dinâmicas estabelecidas em outros contextos de EJA. Mesmo que a priori se
negue, professores e professoras em sua grande maioria são levados a
administrar cotidianamente sentimentos ora de contentamento, por saber-se
parte de uma mudança possível, ora de sofrimento, por ver que a escola
sozinha, sem o engajamento de outros profissionais que atuam nas prisões,
não consegue dar conta das demandas importantes para que não reincidam
na criminalidade. E isto causa sofrimento ao educador, à educadora
consciente da relevância da prática pedagógica ética. O trabalhador ético não
subtrai da sua prática o amor e a dedicação ao fazer pedagógico. A prática
docente no sistema prisional vai além dos conteúdos e, para muitos
profissionais da educação, o conteúdo é parte de sua ação e não fim em si
mesmo:

Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da
ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser
assumindo-nos como sujeitos éticos. (...) É por esta ética inseparável
da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens
ou com adultos, que devemos lutar."(FREIRE, 2003, p. 10).

E ainda, não importa se o trabalho com a educação seja dentro ou fora
das prisões, o que importa é que os educandos sejam provocados para aprender
e querer avançar. No entanto, preocupa o modo que as instituições prisionais e
os profissionais que trabalham ali têm contribuído positivamente na constituição
das pessoas que outrora cometeram crimes, foram presos, pagam pelos seus
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atos delituosos, e que, no entanto, ao cumprir pena, o meio social em que se
insere é nocivo à sua ressignificação.
O ato de coragem, visto em Freire (2014), traduzido na Educação de
Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade, vai muito além do
medo do cárcere, das rebeliões e motins, das doenças existentes pela falta de
recursos nas instituições, pela precariedade dos atendimentos, de pessoal
especializado, previsto em leis e diversos outros tipos de documentos, mas
negado ao encarcerado. O ato de coragem é motivar o aluno-detento a
acreditar nas possibilidades de se refazer, de se reinventar, de perceber que
tem jeito, de tentar um outro caminho e tudo isso se traduz nas aulas
ministradas pelos professores/professoras, que vão além dos conteúdos
curriculares, que extrapolam a frieza do que se prevê nas leis, programas,
projetos, mas que enxergam o aluno-detento como um ser em constante
mudança, passível de erros e acertos e de tomar novos rumos quando são
empoderados pela educação transformadora. É nesse sentido que Freire
(2014, p. 77) defende arduamente a utopia como sonho possível e de que os
homens e mulheres são: “Seres programados para aprender e que necessitam
do amanhã como o peixe da água, mulheres e homens se tornam seres
“roubados” se lhes nega a condição de partícipes da produção do amanhã. ”
Entender que a educação no sistema prisional vai além de cumprimento
de leis que garantem o direito do apenado ao acesso e permanência na escola
enquanto cumprem suas penas e conferir qualidade ao que se faz, com as
condições que se tem, é o que realizam homens e mulheres que decidiram
dedicar o magistério à Educação de Jovens e Adultos dentro das Unidades
Penais. Shecaira (2006, p. 80) afirma que as prisões têm que servir também
como um tempo de reflexão e mudanças para o encarcerado:

A pena é privativa de liberdade, e não privativa da dignidade, do
respeito e de outros direitos inerentes à pessoa humana [...] Ademais,
é através da forma de punir que se verifica o avanço moral e espiritual
de uma sociedade, não se admitindo, pois, em pleno limiar do século
XX, qualquer castigo que fira a dignidade e a própria condição do
homem, sujeito de direitos fundamentais invioláveis.

No entanto, consideramos que, no cárcere, a escassez de atividades
para a efetiva promoção humana e os estigmas que o cárcere produz fazem
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aumentar ainda mais a dificuldade de suportar a pena e, ainda pior, não
promovem no educando o querer “ser mais” como defende Freire (2003). A
aglomeração de homens, que na maioria do tempo vivem adversidades,
resulta em atitudes inadequadas e inaceitáveis no convívio em sociedade,
aumentando a possibilidade de perpetuação no mundo do crime, perversão,
descontrole emocional, como afirma Santos (2000, p. 120) “(...) a prisão e sua
forma organizacional não contribuem, senão, para acentuar a privação do
indivíduo, posto que as relações ali travadas são permeadas pelo medo, pela
violência e o não reconhecimento da identidade do sujeito.” O caminho para
que as mudanças ocorram está ligado às garantias fundamentais da dignidade
humana. A escola atuante no interior dos presídios, ao contrário do que muitos
na sociedade podem pensar é, antes de tudo, a porta para a diminuição da
criminalidade.

2.3 E OS ESTUDANTES? QUEM SÃO?
O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo
que se tornou possível por algumas disposições sociais estáveis no
mundo doméstico. Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado
por tais disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais
antigas instituições totais, começa uma série de rebaixamentos,
degradações, humilhações e profanações do eu. O seu eu é
sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente,
mortificado. Começa a passar por algumas mudanças radicais em sua
carreira moral, uma carreira composta pelas progressivas mudanças
que ocorrem nas crenças que têm a seu respeito e a respeito dos
outros que são significativos para ele. (GOFFMAN, 1974, p. 24)

Aqueles que são escolhidos, ou escolhem estudar já passaram pelo
processo de mortificação descrito por Goffman. Acreditam ser o que a
exclusão social ou a prisão definiu que são. Sob o olhar da escola são pessoas
dotadas de direitos, mas que, muitas vezes, não o sabem que são ou não têm
voz para clamar por eles.
Os alunos detentos da unidade em que se realizou esta pesquisa fazem
parte da população carcerária da Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP
II) que conta com infraestrutura com capacidade para novecentos e vinte e oito
presos que são distribuídos em trinta galerias e duzentos e quarenta e oito
alojamentos. No entanto, no momento desta pesquisa, havia mil e cento e oito
presos e destes, apenas 84 podiam estudar por estarem alojados em galerias
[Digite aqui]

36
que a segurança da unidade separou para o convívio dos presos que têm perfil
para frequentar a escola, tal perfil é medido pelo grau de periculosidade, que
é determinado no momento de triagem, pela equipe de segurança responsável
por receber o preso na unidade prisional e o número de faltas graves descritas
no capítulo III do Estatuto Penitenciário, porém o número de presos que
podiam estudar não condizia com o número de presos que efetivamente
estavam matriculados.
Entre os alunos-detentos, no momento desta pesquisa, dez não tinham
o nível inicial do Ensino Fundamental, portanto frequentam a sala de aula
destinada a alfabetização e séries iniciais. Os demais matriculados se dividem
em outras duas turmas existentes na unidade e que ofertam os anos finais do
ensino fundamental e o ensino médio. São pessoas que cometeram os mais
diversos delitos, alguns são reincidentes outros primários e dentre estes há
também faccionados.
Recebem a alcunha de ladrão por parte do agente penitenciário que
justifica assim o fazer por não saber o nome de cada preso para chamar-lhes,
pela dificuldade de decorar todos os nomes ou ainda, pelo desprezo que
sustentam querer tratá-los. E entre os alunos há os mais diferentes apelidos e
justificativas para que atendam pela alcunha e não por seus nomes de registro.
A maioria destes não recebe visita e nem alimentos advindos dos familiares.
Consideramos, que todos os estudantes dentro do sistema prisional são seres
passíveis de mudança de vida, de postura, de assunção da identidade cidadã,
aceitos, portanto, novamente em sociedade.
Para Freire (2003, p. 55) o ser humano é um ser histórico, cultural,
inacabado, consciente do inacabamento e em permanente movimento de
busca do ser mais, sujeitos, portanto, cognoscentes.

Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se
reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez homens e
mulheres educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que
gerou sua educabilidade. É também na inconclusão de que nos
tornamos conscientes e que nos inserta no movimento permanente de
procura que se alicerça a esperança. (FREIRE, 2003, p.58)

Lecionar em presídios é ajudar a alicerçar a esperança de alguém que
vê negada todos os dias a sua condição de ser humano. Freire (2003) nos diz
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que é impossível ajudar os educandos a superarem suas ignorâncias se não
superamos a nossa como educadores. Fechar os olhos em situações
descabidas à humanidade de outrem é continuar na ignorância. Negar que
homens e mulheres, em sua grande maioria, estiveram sempre à margem da
sociedade construída em torno do capital, também é alienar-se. Para Elenice
Onofre (2007. p. 7)

Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos
por modelos econômicos excludentes e privados de seus direitos
fundamentais de vida. Ideologicamente, como os “pobres”, são jogados
em um conflito entre as necessidades básicas vitais e os centros de
poder e decisão que as negam. São, com certeza, produtos da
segregação e do desajuste social, da miséria e das drogas, do egoísmo
e da perda de valores humanitários. Pela condição de presos, seus
lugares na pirâmide social são reduzidos à categoria de “marginais”,
“bandidos”, duplamente excluídos, massacrados, odiados.

Não podemos passar pelas “celas” de aula sem o olhar aguçado de
educador que vê alunos, não “ladrões”, “bandidos”, mas sim pessoas marginais,
no sentido literal desta palavra, pessoas que não podem ser (re) socializadas,
pois raros pertenceram a algum setor da sociedade capitalista, que atribuísse a
eles a natureza de cidadãos “iguais perante a lei” (BRASIL, 1988). Não há como
conceber a legitimidade da Constituição do país quando atentamos para o fato
de que as pessoas presas não podem ser iguais perante a lei visto que estão
sob o jugo dela. Os custodiados, no cumprimento da pena, veem negados muitos
de seus direitos previstos em diversos documentos legais, por isso pode-se dizer
que estão, então, sob o jugo dela e tais atentados contra os direitos traz à pessoa
presa revolta contra o sistema que o prende, revolta contra a sociedade que,
muitas vezes, não fez parte e para qual dificilmente será bem recebido no retorno
à liberdade.
A força que emerge do ambiente sociocultural das prisões pode produzir
pessoas cada vez mais violentas, pois perdem seus referenciais identitários
como cidadão, pai, irmão, filho para assumir aquilo que ele é no interior dos
presídios, de acordo com os vocativos direcionados a ele: sua alcunha. Para
ilustrar tal assertiva Lima (2010, p. 170) trata como políticas de identidade:

O que parece de forma inicial é o fato de que determinadas políticas
de identidade configuram determinadas identidades coletivas [...].
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Assim, tais políticas identitárias acabam por expressar um tipo de
discurso a favor de uma autodeterminação excludente, o que significa
que dentro de tais políticas o indivíduo acaba por se colocar diante do
outro de forma estigmatizada.

Essa política que age de maneira sutil, estigmatizada, deixa marcas que
podem constituir subjetividades na autoestima dos detentos e levá-los à
assunção da identidade advinda das prisões transformando-se em estigmas
internalizados e indissociáveis. A identidade social estigmatizada, segundo
Goffman (1975), carrega um estigma que repercute no reconhecimento da
pessoa em somente uma via de compreensão opressora: ser reconhecido
além de seu nome de registro, além de suas funções sociais, além de seus
pertencimentos cidadãos, para ser reconhecidamente ladrão ou outro
pejorativo qualquer que reidentifique. A legitimação dos pejorativos, contribui
para a deterioração da identidade e cria um status do crime. O próprio sistema
penitenciário, atuando de modo opressor, contribui com a degradação do ser
humano e aumento da criminalidade, uma vez que muitos dos que assumem
as identidades pejorativas do mundo do crime sentem-se fortalecidos e,
portanto, situados em um segmento da sociedade.
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3. SOBRE ESTIGMA E ESTIGMATIZADOS

3.1 O ESTIGMA
De acordo com o Dicionário inFormal da Língua Portuguesa (2019), estigma
é “marca indelével, indestrutível, marca ou cicatriz deixada por ferida”. É um
termo presente na sociedade desde a Grécia Antiga, porém, é a partir da década
de 60, com Goffman (1975), que lhe foram atribuídos conceitos que englobam a
sociedade como participante do seu processo de formação.
As marcas a que nos remetemos neste trabalho não são visíveis na pele,
nem, muitas vezes, admitidas pelos que, a priori, as possuem. São marcas
deixadas na alma. Sinais que podem levar a pessoa presa a uma condição
perpétua de pertencimento aos submundos, seja das misérias da vida do pobre,
da criminalidade ou de qualquer coisa pejorativa que minimize o seu estado de
humano e cidadão.
Para Goffmam (1975, p. 7) estigma pode ser entendido em três vertentes:
Podem-se mencionar três tipos de estigma nitidamente diferentes. Em
primeiro lugar, há as abominações do corpo - as várias deformidades
físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como
vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e
rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos
conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vicio, alcoolismo,
homossexualismo4, desemprego, tentativas de suicídio e
comportamento político radical. Finalmente, há os estigmas tribais de
raça, nação e religião, que podem ser transmitidos através de linhagem
e contaminar por igual todos os membros de uma família. Em todos
esses exemplos de estigma, entretanto, inclusive aqueles que os
gregos tinham em mente, encontram-se as mesmas características
sociológicas: um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na
relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção
e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de
atenção para outros atributos seus.

Talvez, no segundo tipo categorizado por Goffman, possamos iniciar
uma discussão do fato da pessoa presa aceitar os estigmas a elas atribuídos,
no que diz respeito ao nome, pois podemos perceber um sentimento de culpa
generalizado e, portanto, passíveis de desprezo por parte daqueles que o
próprio preso atribui poder. A pessoa presa convive cotidianamente com seu
delito, não esquece, mas vê acentuada a sua culpa. Aceita ser chamado pelos

4

Atualmente não se usa mais o termo homossexualismo e sim homossexualidade.
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apelidos “da cadeia” que vão desde o código ou artigo do crime que cometeu
até a mudança de nome ao se faccionar.
Foucault (2013) analisa o suplício como condenação que acontece
numa relação entre o ferimento físico aplicado ao supliciado e a gravidade do
crime cometido. Hoje, na unidade penitenciária que foi campo para essa
pesquisa, o ferimento difere do descrito na obra citada, aqui o ferimento é na
personalidade, na formação subjetiva do caráter do apenado. As marcas que
ficam não são mais físicas, mas nas emoções, nos sentimentos daquele que
praticou crime. A punição necessita servir de exemplo aos outros homens,
Foucault (2013, p. 35), assim, descreve a função dos suplícios: O suplício,
mesmo se tem como função purgar o crime, não reconcilia; traça em torno, ou
melhor, sobre o próprio corpo do condenado, sinais que não devem se apagar;
a memória dos homens, em todo caso, guardará a lembrança da exposição,
da roda, da tortura ou do sofrimento devidamente constatados. Fato é que
essas marcas que não se apagam, não servem também de exemplo para que
outros não pratiquem crimes, mas fixa a pessoa supliciada com o estigma de
ladrão, no lugar que lhe é devido, o lugar do crime. Não configurando, portanto,
a utópica ressocialização.
Para Link e Phelan (2001, p. 382): “O estigma existe quando elementos
de rotulagem, estereótipos, separação, perda de status e descrédito ocorrem
em situações de poder que toleram que tais processos ocorram. ” Observando
essa definição percebemos alguns comportamentos e elementos sociais,
presentes no cotidiano dos presídios: o poder e o status. O primeiro se
relaciona ao poder delituoso, ao crime, quanto mais perigoso, audacioso,
quanto maiores forem os enfrentamentos que a pessoa se disponha a fazer
com relação à polícia ou os agentes penitenciários, tanto mais se mostrará
poderoso e digno de respeito pela massa carcerária. O segundo está
intimamente ligado ao primeiro, o status adquirido pela ousadia no mundo do
crime.
Os autores citados anteriormente parecem definir estigma pela
estigmatização, ou seja, conceituam analisando os elementos sociais e
comportamentos estigmatizadores e tais se desvelam dentro dos presídios de
forma naturalizada, porém perversos, pois desumanizam os seres humanos
que voltarão ao convívio social no término de suas penas.
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Goffman (1974) apresenta o conceito de estigma ligando sempre a
necessidade da presença física dos estigmatizados e os não estigmatizados
(em Goffman se lê normais), sem essa relação não há estigma. Os normais
pressupõem conceitos sobre os indivíduos que adentram o ambiente e criam
os estereótipos e pré-conceitos, dessa forma cristalizam o que é o outro,
tornando verdade, primeiramente para si e em seguida fazendo com que o
outro assuma a postura do que lhe foi atribuído:
Expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo
rigoroso
(...)
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de
que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se
encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até,
de uma espécie menos desejável [...]. Assim deixamos de considerála criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e
diminuída. Tal característica é estigma, especialmente quando o seu
efeito de descrédito é muito grande [...] (GOFFMAN, 1974, p.12).

Portanto, para Goffman (1974), as pessoas as quais a sociedade
considera inferiores, são categorizadas de acordo com o seu olhar, seu
julgamento, suas hipóteses. Para ele, as pessoas estigmatizadas possuem
duas identidades: a que lhes é negada pelos que aferem valores a elas e a
que adquiriram ao nascer, mediante registro de nascimento ou de autovalor.
Seguindo na direção dos conceitos de estigma, Becker e Arnold,
colocam a sociedade e a cultura como fatores determinantes na produção do
estigma. Tais autores também pautam seu trabalho em Goffman, reafirmam o
que intrinsecamente é dito por este autor e acrescentam: “incluindo as pessoas
que desqualificam as outras na relação de aceitação social e a natureza da
interação social entre estigmatizados e não estigmatizados” (BECKER;
ARNOLD, 1986, p. 39). Fica claro que tanto Becker e Arnold quanto Goffman
concordam que a construção social e a relação física se ligam entre quem
estigmatiza e quem é estigmatizado e que há nessa relação interações de
poder. Siqueira e Cardoso (2011), ao analisar os conceitos de estigma em
diversos autores, concluem que estão diretamente ligados e alinhados ao
modo como as sociedades se organizam, suas crenças, valores, estrutura
econômica e política e defendem que há em qualquer relação social as
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interações de poder e, por si só, conseguem impor-se sobre quem tem menos
poder.

Os atributos culturais determinam a estrutura da sociedade, a natureza
da organização social e sua estruturação política e econômica. Para
Becker & Arnold (1986), a estrutura social e o sistema de crenças de
uma dada sociedade costumam definir quem terá o poder e qual a sua
natureza. Eles afirmam que em toda sociedade algumas pessoas têm
mais poder do que as outras. Becker & Arnold (1986) definem poder
como prestígio, riqueza e habilidade de manter o controle social sobre
alguém. E é esse sistema que engloba o processo que envolve a
sociedade e o estigma, pois, a sociedade, nesta compreensão, tem o
poder de impor suas normas, valores e crenças sobre as pessoas com
menos poder. (SIQUEIRA; CARDOSO, 2011 p. 8)

Para estes o empoderamento de uma pessoa sobre outrem se faz
quando aquela pertence às classes sociais privilegiadas, detentoras dos bens
de consumo e produção e estas se subjugam por considerarem-se menos, por
possuírem menos. Como maneira de manutenção dessas atitudes de
submissão e de conformismo, segundo Goes (2009), a sociedade está
estruturada de uma forma em que há a reprodução de ideologias, de
relacionamentos, de instituições e de atitudes que estão a serviço da
permanência dessa realidade de opressão, portanto a prisão nada mais é do
que uma reprodução do que é vivido em sociedade.
Para Ainlay, Coleman e Becker (1986) estigma é uma construção social,
em que as particularidades dos indivíduos estigmatizados que os
desqualificam variam de acordo com os períodos históricos e a cultura. Sendo
assim, as pessoas são estigmatizadas somente num contexto, o qual envolve
a cultura, os acontecimentos históricos, políticos e econômicos em uma dada
situação social. Em comparação, para Goffman (1975), os normais e os
estigmatizados não são pessoas em si, mas perspectivas constituídas pelo
meio social que categoriza e coloca atributos considerados naturais e comuns
para os membros de um determinado grupo social.
Para Jones et all (1984) o estigma modifica necessariamente o
processo social de desenvolvimento da construção do autoconceito, pois
modifica as relações interpessoais que são vitais para o conhecimento de si e
auto avaliação. Torna-se incerto e difícil para um indivíduo estigmatizado a
constituição ou manutenção de autoconceitos estáveis e coerentes. Deste
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modo, as pessoas com uma marca podem desenvolver autoconceito
diferentemente das outras pessoas sem uma marca.
Voltando a olhar para Goffman (1975) percebemos que este autor
acredita que o processo de estigmatização só é possível por meio da interação
física entre as pessoas, ele não focalizou seus estudos nos efeitos do estigma
para o autoconceito. Percebemos que ele evidencia os efeitos do estigma
sobre as pessoas estigmatizadas, mas não usando o termo autoconceito e
dando ênfase a esse processo.
A principal diferença entre quem é estigmatizado e quem não é, em
relação à construção do autoconceito, é a reação recebida das outras
pessoas do meio social, uma vez que essas reações, observações e
avaliações podem ser negativas. Portanto, o que caracteriza uma
pessoa estigmatizada é a reação recebida de outras pessoas na
sociedade, o que entra em acordo com a concepção de Goffman
(1975), quando este propõe o termo identidade virtual dada às pessoas
que não são recebidas numa dada categoria por possuir atributos
distintos. Essa negação pode tornar a relação bem difícil entre quem é
estigmatizado e as outras pessoas que não são. (SIQUEIRA;
CARDOSO, 2011, p. 15)

Entender como esse processo se desencadeia é o primeiro passo para
a elaboração de intervenções voltadas para a construção de novas
possibilidades de constituição identitária e para problematização da realidade
dos indivíduos presos e estigmatizados. Por fim, são igualmente necessárias
maiores investigações sobre os processos de fortalecimento da identidade civil
ou identidade social, como visto em Goffman (1975), desses indivíduos,
evidenciando como seriam essas dinâmicas de enfrentamento e de transformação dessa estrutura de reconhecimento opressora.

3.2 OS ESTIGMATIZADOS
Podemos nos referir aos participantes dessa pesquisa como
estigmatizados ou como o próprio Goffman (1975) definiu: pessoas com a
identidade deteriorada. Tal palavra é muito coerente para o que se percebe
numa passagem rápida pelo Sistema Prisional do Paraná, visto que os que
adentram os muros da prisão imediatamente recebem outro nome
cotidianamente: Ladrão!
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O que é possível identificar em primeiro plano acontecendo nas prisões
pelas quais pudemos adentrar é a naturalização da alcunha e a adaptação a
nova morada que ora assume característica de residência (ou o barraco, como
se ouve nas falas dos detentos), ora como instituição encarceradora; de
acordo com Goffman (1974, p. 22) “em nossa sociedade, são estufas para
mudar pessoas, cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer
ao eu”. Sendo assim, de acordo com esse autor, o aprisionamento de forma
geral é causador de estigmas. O próprio indivíduo, que a nosso ver está sendo
estigmatizado, se coloca na condição de merecedor de tal estigma ou
fortalecido por ele. Em seguida o que se observa, ao aprofundar as interações
com os alunos detentos, é que ele se apropria do estigma, muitas vezes, por
se sentir protegido pelo próprio crime porque lhe dá status de perigoso ou
assume a alcunha para não confrontar aqueles que estão em situação de
poder.
Goffman (1974) chama a atenção para as relações que temos com os
demais, classifica os que estão em situação estigmatizadora como “normais”
e diz que nós, os normais, acreditamos que àqueles que estigmatizamos não
são totalmente humanos.

Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das
quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas
chances de vida: Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia
para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela
representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada
em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos
específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso
discurso diário como fonte de metáfora e representação, de maneira
característica,
sem
pensar no seu
significado original.
(GOFFMAN,1975, p. 8)

Tal afirmação é visível nos discursos produzidos no interior das
unidades penais, na fala dos agentes de segurança o apenado sempre foi
chamado por alcunha e é assim que deve ser. Para as facções criminosas, ou
para os mais antigos no sistema, detentores, portanto de poder sobre os
indivíduos, o modo como são chamados os qualifica e diferencia dentro do
crime e os coloca a salvo de perseguições, de assumir “broncas” devidas à
justiça e, nas entrelinhas de todos os discursos, deixa claro quem manda.
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É interessante ainda, observar em Goffman que ao conceituar e analisar
estigma em sua obra ele fala da possibilidade de ao produzirmos sobre o outro,
atos de fala pejorativas, podemos reduzir as chances de vida dessas pessoas.
É nesse ponto que essa pesquisa se coloca. Observa-se que os alunosdetentos se situam no lugar que os que estão em situação de poder os coloca,
é percebível que a relação com o apelido perante os professores ou
professoras, muitas vezes os deixam envergonhados, principalmente para
aqueles que adentram pela primeira vez os espaços prisionais. No entanto,
não se vê muita diferença nas relações com os apelidos nos presos que são
reincidentes, o que se acrescenta a estes é que, o lugar que lhe deram com
os apelidos da prisão, acentuou seu pertencimento e tal fato pode ter sido o
agravante para o retorno ao crime.
Em pesquisa recente sobre estigma, Moura Junior e Ximenes (2016)
atentam para o fato do estigma enfraquecer as possibilidades de ascensão a
outros níveis da sociedade e na manutenção e fortalecimento a um status quo
pejorativo que, neste caso, é o crime. De acordo com Moane (2003), a
estigmatização

do

indivíduo

funciona

como

um

mecanismo

de

enfraquecimento de sua capacidade de enfrentamento. O indivíduo preso
cumpre toda a sua pena, seja ela grande ou pequena, sendo chamado de
ladrão por uma parcela da população carcerária o que leva ao pertencimento
dessa categoria de grupo social, neste grupo ele é aceito, pode ser
reconhecido e admirado pelos seus feitos no mundo do crime e se é nesse
grupo que ele se empodera é nesse grupo que tende a ficar e pertencer.
De acordo com Moura Jr, Verônica Ximenes e Sarriera (2013, p. 3):
O estigma é a representação desse processo de marginalização,
fornecendo à pessoa que o porta um reconhecimento perverso de
inferioridade frente aos demais. Essa concepção de inferior pode
funcionar como justificativa para as práticas estigmatizadoras e para
as agressões às pessoas em situação de rua, pois a realidade desses
indivíduos, segundo Rosa, Secco e Brêtas (2006), é eminentemente
constituída por discriminação e violência. A discriminação na figura do
preconceito tem como objetivo a manutenção da ordem social a partir
da atribuição a determinados grupamentos de características de
periculosidade e de perversidade.

Os estudos desses autores são sobre as pessoas em situação de rua,
porém verificamos que as situações estigmatizadoras que os moradores de
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rua enfrentam se parecem muito com todas as situações vividas pelo
encarcerado no Brasil, visto que muitos /muitas encarcerados/encarceradas
são também oriundos das parcelas mais pobres do país.
A própria palavra “preso/presa” ou “ex-presidiário/presidiária” já coloca
a pessoa em situação estigmatizada. A sociedade para a qual voltará ao
cumprir suas penas é a sociedade que assim o reconhece. Na coluna do Canal
Ciências Criminais a advogada criminalista Stefani de Carvalho (2018, não p.)
salienta que:
Não obstante, os egressos do sistema prisional que não desejam voltar
a delinquir, também não são recebidos de braços abertos pela
sociedade. Olhares tortos, desconfiança e o desemprego são apenas
alguns dos exemplos do estigma enfrentado por estes indivíduos.
Tais atitudes por parte do seio social, além de não contribuírem para a
ressocialização, fomentam o desejo de voltar ao mundo do crime,
senão vejamos: desde o momento em que a pessoa é rotulada como
presa ou ex-presidiário, nunca mais será vista com outros olhos, será
sempre o “preso” ou o “ex-presidiário”, para sempre estigmatizado.

Tal afirmação corrobora para a questão do estigma aqui levantado, que
é causado pelo modo como são chamados os internos e internas do Sistema
Penitenciário paranaense. A vertente desta dissertação é ponderar sobre a
aceitação das alcunhas pela pessoa presa que o leva a pertencer a um
submundo indesejado por qualquer cidadão: os criminosos. E é nesse cenário
que se encontram professores e professoras imbuídos do desejo de
transformação que, de acordo com Freire (1978), reflexão e ação não se
separam. A práxis é transformação do mundo, é conquista dos que se
encontram em colaboração para exercerem uma análise crítica da realidade.
O

compartilhamento

da vida

cotidiana evidencia seu caráter

intersubjetivo, principalmente na correspondência ininterrupta de significados
que são acumulados, selecionados e assimilados. No percurso do tratamento
penal, que inclui a educação, o conjunto do que foi apreendido em tal
tratamento pode delinear sua identidade, seu futuro e a reconstrução dos
indivíduos produzindo um tipo específico de pessoa. Nesse sentido, é que se
reafirma a necessidade da implementação de políticas públicas no sistema
prisional, a fim de viabilizar maior entendimento por parte dos profissionais que
atuam nesses espaços, sobre a importância de fortalecer sentimentos de
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cidadania, de valorização da vida, da saúde, do meio ambiente etc, por meio
das relações e comportamentos valorizados por todos.
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4. DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO NO CÁRCERE
Após a Segunda Guerra Mundial e suas consequências catastróficas
aos direitos humanitários, a sociedade internacional atentou-se para a
necessidade de maior desenvolvimento do Direito Internacional Público,
criando normas e mecanismos de proteção aos direitos, sobretudo aos direitos
humanos, resguardando as populações das arbitrariedades dos Estados
Soberanos e dos indivíduos que a eles representam.
A primeira entidade internacional a surgir neste contexto pós-guerra,
visando a discussão acerca dos direitos transnacionais, foi a Organização das
Nações Unidas (ONU). Para esta instituição, os direitos humanos
compreendem a universalidade de direitos e obrigações que visam resguardar
a condição humana dos povos, garantindo igualdade entre todos.
Com o surgimento da ONU e as diferenças sazonais entre as diversas
regiões e culturas do globo terrestre, os países passaram a dividir-se em outras
organizações. Assim, seguindo a tendência mundial, no dia 22 de novembro
de 1969, os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos
(OEA) reuniram-se na cidade de San José na Costa Rica para celebração da
Convenção Americana de Direitos Humanos, oportunidade na qual
formalizaram o Pacto de San José da Costa Rica, principal e mais notório
instrumento internacional que trata de direitos humanos no âmbito dos Estados
Americanos. Este é o texto preambular do documento em voga:
Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do
fato de ser ela nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter
como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que
justificam uma proteção internacional, de natureza convencional,
coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos
Estados Americanos; Reiterando que, de acordo com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser
humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições
que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos,
sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos;
(GOMES; MAZZUOLI, 2009, p. 13)

Para muito além dos instrumentos internacionais, a Constituição da
República Federativa do Brasil em seu artigo 5º, estabelece um rol de direitos
fundamentais a serem respeitados em todo território nacional, por todas as
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instituições brasileiras, agentes públicos e pelo povo, incorporando em seu
texto muitas das disposições constantes em tais instrumentos.
O acolhimento desses tratados, sobretudo daqueles que versam sobre
direitos humanos, em consonância com a Constituição Cidadã, deveriam ser
o suficiente para a legitimação da dignidade humana, extinguindo do contexto
social nacional as condições de sobrevida degradante dos encarcerados. No
entanto, no Brasil a aparência de proteção aos direitos humanos como
emanada pela Constituição, não corresponde à realidade jurídica-social, seja
da população carcerária ou da população livre do cárcere. Sem conjecturas
sobre tais violações, diante das inúmeras pesquisas capazes de demonstrar a
precariedade em que vivem milhões de brasileiros, o desafio que se impõe ao
tentar descrever as violações ocorridas no cárcere são imensuráveis.
A Constituição Federal (CF) de 1988, afirma em seu artigo 205, que “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada

com

a

colaboração

da

sociedade,

visando

ao

pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a
sua qualificação para o trabalho”. Estabelece ainda no Artigo 208, Inciso I, a
garantia da “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos
os que a ela não tiveram acesso na idade própria”.
Dessa forma, a CF incorporou em seu texto uma das facetas dos
direitos inerentes à dignidade da pessoa humana oportunizando o
desenvolvimento social, por meio da educação. Por óbvio que, para garantia
da efetividade da norma, os operadores e executores da lei devem primar por
seu cumprimento. Contrariando a lei máxima do nosso país, que prevê a faixa
etária de educação obrigatória e gratuita, foi possível verificar na unidade
penitenciária, campo dessa pesquisa, que a maioria dos matriculados,
conforme capítulo que apresenta os dados obtidos, pertencem à faixa etária
de jovens, o que deixa transparente a ineficácia tanto na execução das leis,
quanto das políticas de acesso e permanência à escola.
Para que o cidadão possa ter vida digna, depende do acesso aos
direitos civis, sociais e coletivos, ou seja, entrar ou permanecer na
criminalidade parece estar intimamente ligado à negação dos direitos, que
historicamente vêm sendo negados, principalmente à população mais
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empobrecida do país. Não é suficiente ter direito de votar e ser votado, para
sentir-se cidadão é urgente ter direitos primários garantidos, que estão ligados
à segurança alimentar, de moradia, saúde e educação. Maria Vitória
Benevides (2007, p.339) nos diz que [...] numa democracia efetiva não se pode
separar o respeito as liberdades da garantia dos direitos sociais; não se pode
considerar natural o fato de que o povo seja livre para votar mais continue
preso as teias da pobreza absoluta. O sistema penitenciário abriga, de acordo
com inúmeras pesquisas, empobrecidos e de pela negra ou parda, pois é para
essa população que mais se nega direitos no país, são os excluídos da história,
os que sempre viveram à margem da sociedade.
Há que se olhar para a modernidade, sua relação com os direitos
humanos e o paradoxo sobre o humano e a humanidade, pois nesses tempos
tão obscuros em que vivemos hoje, se ouve nas mídias a negação do direito à
vida quando autoridades do país proclamam que bandido bom é bandido morto
contrariando tudo o que o país avançou em termos de garantias de direitos e
que engatinhamos para que tais direitos se efetivem na vida dos cidadãos
brasileiros. Tais posicionamentos de autoridades trazem retrocessos ao país,
acentua a sensação de insegurança, gera dúvidas quanto ao reconhecimento
da Constituição Brasileira como documento motivador para a efetivação da
democracia, garantia de obediência às leis por parte de todo e qualquer
brasileiro e também a garantia de que os estabelecimentos prisionais sirvam
de fato para o cumprimento da pena tendo os apenados seus direitos
garantidos.
Os dados do INFOPEN (2017) demonstram que havia até aquele ano
726.712 pessoas encarceradas no Brasil, dessas 47% em prisão provisória,
ou

seja,

nem

sequer

haviam

sido

julgados/as,

o

que

configura

inconstitucionalidade e violação de direito humano. Em 2018 Vanessa
Elisabete Raue Rodrigues traçou um panorama do atendimento educacional
nas prisões do Paraná e apresenta que em 2017 havia 8.539 pessoas presas,
apenas nas prisões de Curitiba e Região Metropolitana, cujo atendimento
educacional é feito pelo CEEBJA Dr. Mário Faraco, destes, apenas 1.319
tinham acesso à escola. A desculpa para o não atendimento à legislação, que
obriga o Estado a ofertar Educação de Jovens e Adultos no Sistema
Penitenciário, era e é sempre a mesma: “falta de estrutura física e a quantidade
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insuficiente de profissionais de segurança para movimentação e garantia da
ordem na instituição.” (RODRIGUES, 2018, p. 122)
O que se percebe no cotidiano das prisões é que a falta de pessoal para
a movimentação carcerária é sempre a causa obstrutora para a garantia do
direito à educação. Mesmo tendo salas de aula, alunos matriculados,
professores e professoras para lecionar, as aulas são dispensadas muitas
vezes no ano, no mês ou até mesmo na semana, como se fosse algo
descartável, desnecessário, supérfluo. É comum que os/as docentes, dentro
deste ambiente de trabalho, enfrentem comentários jocosos advindo de seus
colegas, também funcionários públicos, desmerecendo o trabalho realizado
em sala de aula. O próprio lanche oferecido aos detentos é tratado como
regalia, sob a perspectiva de moeda de troca para agradá-los, incentivando a
continuidade dos mesmos na condição de estudante. Ocorre que, este
tratamento de desprezo pela escola e tudo aquilo que ela representa, acaba
por relativizar os direitos inerentes a condição humana, pertencente também
aos privados de liberdade, em ter acesso à educação, bem como, o direito do
profissional em realizar seu trabalho dentro do sistema carcerário, garantindo
a preservação do direito de livre cátedra.
O que é percebido nas falas dos profissionais que usam do deboche
para se referir ao trabalho do professor/da professora é reflexo da sociedade.
Não é raro ouvir ou ler nas mídias, nas conversas informais que a prisão
contém regalias e dentro das regalias elencam a escola, a alimentação, o
banho, as roupas. A mentalidade de um povo só pode ser mudada por meio
da cultura, do acesso aos bens culturais, aos livros, à escola, e, como dito
anteriormente, o povo brasileiro não desfruta dos direitos inerentes a condição
humana, sendo assim o que se verifica na prisão é meramente reflexo do
pensamento do povo. É urgente que a escola seja colocada em lugar de
destaque, que o texto constitucional seja colocado em prática dentro e fora das
prisões e que, nas prisões o direito a educação seja visto como o é de fato.
Sobre a importância da educação em espaços de privação de liberdade,
Rodrigues (2018, p. 112) observa:

(...) a educação formal da escola não pode representar somente
passos da reinserção social. Ela é um direito fundamental do ser
humano, não um simples instrumento da prisão. Ela potencializa ou
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desperta na pessoa privada de liberdade a superação da prisão, dando
visibilidade à possibilidade de fortalecimento na luta de direitos da
dignidade humana.

Um dos objetivos da existência da escola nas prisões é justamente
propor o debate sobre a sociedade que temos e a sociedade que queremos,
com o intuito de promover a superação da prisão, como muito bem escrito por
Freire (2014, p. 50):
Em minha visão, “ser” no mundo significa transformar e retransformar
o mundo, e não adaptar-se a ele. Como seres humanos, não resta
dúvida de que nossas principais responsabilidades consistem em
intervir na realidade e manter nossa esperança.

É importante colocar o aluno detento como sujeito de transformação,
situá-los no seio da sociedade para que se vejam como parte, pois muitas
vezes, os apenados não se vêm parte da sociedade, mas excluídos, o que
também se comprova nessa pesquisa. Ressalta-se aqui a importância da
formação dos profissionais que atuam nesses espaços. Promover a reflexão
sobre a sociedade, sobre as pessoas que compõem o grupo social e as
condições de vida dos brasileiros livres para que seja possível pensar a prisão
como lugar de reintegração social. Baratta (2019, p. 3) evidencia para a nociva
invisibilidade da prisão e para a urgente necessidade de sua abertura à
sociedade:

Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à
sociedade e, reciprocamente, da sociedade à prisão. Um dos
elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o
isolamento do microcosmo prisional do macrocosmo social,
simbolizado pelos muros e grades. Até que não sejam derrubados, pelo
menos simbolicamente, as chances de “ressocialização” do
sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e,
ao mesmo tempo, pretender a sua reintegração.

E

mesmo

os

termos

reintegração

social,

tratamento

e

ressocialização são questionáveis para esse autor que chama a atenção para
a palavra reintegração como um conceito mais abrangente para se propor do
que tratamento e ressocialização os quais remetem a postura passiva do
apenado e ativa das instituições, referem-se a uma sociedade “boa” e um
sujeito “mau” que precisa de tratamento para a sua ressocialização.
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Toda e qualquer superação de conceitos e pré-conceitos que se deseje
passa pela educação, pelo estudo, pela leitura crítica e predisposta à mudança
de paradigmas. Ainda para esse mesmo autor há outros direitos humanos a
serem revistos e colocados à disposição do encarcerado:
O sistema prisional deve, portanto, propiciar aos presos uma série de
benefícios que vão desde instrução, inclusive profissional, até
assistência médica e psicológica para proporcionar-lhes uma
oportunidade de reintegração e não mais como um aspecto da
disciplina carcerária – compensando, dessa forma, situações de
carência e privação, quase sempre frequentes na história de vida dos
sentenciados, antes de seu ingresso na senda do crime. (BARATTA,
2019, p. 3)

As histórias que os detentos contam são sempre de privação, de
exclusão, de preconceitos. De que maneira queremos diminuir a criminalidade,
tornando a pessoa presa menos “agressiva à sociedade” se o que oferecemos
a essas pessoas são agressões? Não é incomum ouvir-se que Direitos
Humanos são para os humanos direitos. E quem são essas pessoas tão
direitas que só a elas cabe desfrutar da humanidade trazida na legislação, nos
instrumentos internacionais, na Constituição? Com efeito, a educação nas
prisões pode ser o gatilho para a ação-reflexão-ação, sem esse movimento as
mudanças não acontecem. No entanto esse movimento não pode ser
unilateral, é necessário que, a princípio, as secretarias mantenedoras da
educação nas unidades penais tenham um mesmo objetivo, um olhar, uma
perspectiva de mudanças de paradigmas. Para que a ação se efetive é urgente
e notória a necessidade de formação continuada aos trabalhadores do Sistema
Prisional, do contrário não se avança como sociedade, de modo a superar o
conceito de que o único meio de enfrentar a violência e a criminalidade é o
aprisionamento, ou ainda pior, tendo como princípio aquilo que se ouve no
jargão popular e até nas falas de alguns governantes de que “bandido bom é
bandido morto”.
Ires

Aparecida

Falcade

(2016)

desenvolveu

um

trabalho

de

desvelamento da precariedade das prisões que encarceram as mulheres,
mostra dados da falta de cuidado do Estado com as detentas e do total
descompromisso com o que é previsto na Lei de Execução Penal (LEP). Sabese que no caso das mulheres ainda há o agravante da diferença de tratamento
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relacionado ao gênero, no entanto as mazelas se repetem nas prisões
masculinas:

A fragilidade e a precariedade que as mulheres apresentam ao
chegarem ao cárcere abre a necessidade imperiosa à administração
dos cuidados que deveriam ser estabelecidos no Sistema
Penitenciário. Os cuidados básicos específicos e fundamentais,
desintoxicação, educação, orientação e profissionalização necessária
à mudança de paradigmas e transformação social. (...) Não será
possível cumprir o objetivo de reinserção social se não houver a
possibilidade de mudança de postura e atitude se a instituição não
oferecer reais oportunidades para que os projetos pessoais possam
começar a se estruturar (...) (FALCADE, 2016, p. 29-30)

A sugestão é que se vá além da oportunidade de estruturar projetos
pessoais e se dê ao educando e demais internos o direito de ter direitos e
dentre eles o direito de sonhar, superar as violências sofridas e causadas, ser
um cidadão do amanhã e não do ontem. Fazer adentrar os muros cinzas da
prisão a utopia poetizada por Galeano (1994, n. p.): “A educação não será
privilégio daqueles que podem pagá-la / E a polícia não será a maldição
daqueles que podem comprá-la.” O que se pretende é que os seres humanos
encarcerados sejam vistos como tal, pois quando se trata da população
encarcerada aquilo que é direito humano, e que já não é garantido antes do
cárcere, depois da prisão as negações de direitos se avolumam, inclusive o
direito a ser chamado pelo nome ou por um pronome que não fira sua
autoestima e seu auto reconhecimento como pessoa. O fato é que as camadas
pobres da população são privadas de vários direitos, entre eles, o direito a uma
educação de qualidade, então essa realidade torna-se ainda mais contundente
e pior – mais invisível ou naturalizada – em se tratando de pessoas
condenadas pelo sistema de justiça penal.
As autoras Viviane Cristina Medeiros e Vanessa Kokott (2016, p. 85)
observando o aprisionamento de mulheres afirmam que “(...) ao serem
aprisionadas, são imediatamente descaracterizadas de sua identidade e
passam a conviver em um ambiente com regras próprias de convivência.” O
mesmo se verifica nas prisões masculinas e se comprova nessa pesquisa
quando a pessoa presa se apropria de uma nova identidade com a imediata
adoção do vulgo como seu nome. É fato que a educação sozinha não vai fazer
acontecer as mudanças necessárias ao tratamento humanizado no Sistema
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Prisional, contudo sem a educação não há mudanças possíveis como visto em
Freire (2014, p. 50): “A prática educacional não é o único caminho à
transformação social necessária a conquista dos direitos humanos, contudo
sem ela vejo que jamais haverá transformação social.” É preciso querer ver
que a vitória sobre as mazelas da prisão deve ser constante e com políticas
públicas sérias que de fato desejem diminuir as violências e que elas nem
sempre são artigos de crime, mas de exclusão, de fome, de miséria.
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5. MÉTODO
Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa e utiliza a abordagem de
análise textual discursiva que tem se mostrado especialmente útil nos estudos
em que as abordagens de análise solicitam encaminhamentos que se
localizam entre soluções propostas pela análise de conteúdo e a análise de
discurso.

Pretendemos

aprofundar

a

compreensão

dos

fenômenos

investigados a partir de análise rigorosa e criteriosa, sem a intenção de testar
hipóteses para comprová-las ou refutá-las, mas com a intenção de
compreender tais fenômenos. Temos por por objetivo conhecer a variável de
estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere.
Neste caso, a tomada de consciência de alunos-detentos sobre a importância
da assunção do nome de registro para o exercício da cidadania e o papel da
escola nesse processo. Os critérios para este tipo de abordagem são a
compreensão de uma realidade particular, a autorreflexão e a ação
emancipatória.
Utilizamos o método abordado por Moraes (2003), seguindo os
seguintes passos para a compreensão global dos fenômenos estudados: A
desmontagem dos textos, estabelecimento das relações, captação do novo
emergente, processo auto organizado.

1. Desmontagem dos textos: também denominado de processo de
unitarização, implica examinar os materiais em seus detalhes,
fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes,
enunciados referentes aos fenômenos estudados. 2. Estabelecimento
de relações: processo denominado de categorização, implicando
construir relações entre as unidades de base, combinando-as e
classificando-as no sentido de compreender como esses elementos
unitários podem ser reunidos na formação de conjuntos mais
complexos, as categorias. 3. Captando o novo emergente: a intensa
impregnação nos materiais da análise desencadeada pelos dois
estágios anteriores possibilita a emergência de uma compreensão
renovada do todo. O investimento na comunicação dessa nova
compreensão, assim como de sua crítica e validação, constituem o
último elemento do ciclo de análise proposto. O metatexto resultante
desse processo representa um esforço em explicitar a compreensão
que se apresenta como produto de uma nova combinação dos
elementos construídos ao longo dos passos anteriores. O texto segue
focalizando o ciclo como um todo, aproximando-o de sistemas
complexos e auto-organizados: 4. Um processo auto-organizado: o
ciclo de análise descrito, ainda que composto de elementos
racionalizados e em certa medida planejados, em seu todo constitui um
processo auto-organizado do qual emergem novas compreensões. Os
resultados finais, criativos e originais, não podem ser previstos. Mesmo
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assim é essencial o esforço de preparação e impregnação para que a
emergência do novo possa
concretizar-se. (MORAES, 2003, p. 191)

A desmontagem dos textos para este autor, ou a pré-análise para
Lawrence Bardin (1977), no caso desta pesquisa, pautou-se na criteriosa e
detalhada observação dos materiais coletados por meio dos instrumentos
utilizados. No segundo passo, ou seja, no estabelecimento de relações,
procuramos separá-los em categorias semânticas que, num sistema linguístico
é o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças e
dos enunciados. Tais categorias se originaram a partir das falas dos
participantes, uma vez que tiveram prevalência de repetições. As categorias
são todas substantivos: o estigma, o vulgo ou alcunha, a escola. Nesse
momento específico da pesquisa olhamos de maneira mais demorada para as
falas transcritas nas reuniões do grupo focal, procurando estabelecer relações,
separando e agrupando as unidades dos discursos formando um metatexto,
denominado por Moraes (2003) de “auto organizado”.
Como já mencionado, para a coleta de dados utilizamos os seguintes
procedimentos metodológicos: aplicação de questionário sociodemográfico e
roteiro para grupo focal (vide apêndices) o primeiro com a finalidade de traçar
o perfil dos participantes e o segundo objetiva uma maior aproximação das
concepções que os participantes possuem sobre si, sobre o meio e sobre a
influência do meio na construção da subjetividade. Para Gil (2008, p.140)
questionário é “conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o
propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos,
valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento
presente ou passado etc.”

Para ter uma compreensão do perfil dos

participantes, naquilo que foi necessário para esta pesquisa, as perguntas
fechadas do questionário sociodemográfico foram interpretadas e reveladas
por meio de gráficos e as perguntas abertas por meio de categorias
semânticas. Nesse momento aproximamos as respostas do questionário às
falas obtidas no grupo focal.
Para a formação de grupo focal, propusemos ter até dois grupos, no
caso de termos mais de dez participantes voluntários, atingindo o máximo de
vinte participantes. De acordo com Borges e Santos (2005, p.3)
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Observa-se que a técnica do grupo focal vem sendo muito utilizada em
diversos estudos, podendo ser empregada como técnica isolada ou em
combinação com outras. A aplicação deste recurso metodológico pode
fornecer uma importante ferramenta na aproximação dos
pesquisadores/profissionais ao universo da população-alvo, em
diversos momentos do desenvolvimento de programas e pesquisas. E,
dependendo de sua utilização, pode contribuir para dar vez e voz a
grupos que tradicionalmente não são ouvidos (quando não
silenciados), ou quando o são, sua escuta é feita sob a ótica do outro
que não compartilha de suas questões e questionamentos.

A premissa do grupo focal utilizada é justamente a que Borges e Santos
(2005) se referem quanto ao ouvir as vozes dos que, muitas vezes, são
silenciados ou não ouvidos pela peculiaridade de quem se concebe ser, no
imaginário social, os que falam. Inicialmente pensamos em gravar o que fosse
dito no grupo focal, no entanto, houveram mudanças de gestão na Unidade
Penitenciária em que a pesquisa foi executada e o diretor não permitiu o
acesso às dependências com aparelho gravador, sendo assim, foi feito o
registro literal possível do que os participantes disseram e, após a análise dos
dados foi feito o descarte do material a fim de garantir sigilo e anonimato dos
participantes.
Utilizamos para a análise dos dados, técnicas da Análise Textual, que
para Bardin (2010) tem um caráter essencialmente qualitativo, embora possa
se utilizar de parâmetros estatísticos para apoiar as interpretações dos
resultados obtidos. “A intenção da análise de conteúdo é a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”
(BARDIN, 1977, p.38). Buscamos compreender os fragmentos de mensagens
que se encontram no interior dos discursos dos participantes de modo a
entender o que se quer dizer, ou seja aquilo que está no interior, no significado
dos discursos. Bardin (1977) prevê três fases fundamentais para a utilização
da análise de conteúdo: a pré-análise, que está ligada à organização do corpus
da pesquisa, a exploração do material, que leva às unidades de codificação e
o tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação. Para fazer uma
análise mais precisa dos dados obtidos nas perguntas abertas do questionário
sociodemográfico e no grupo focal acerca da relação do participante com seu
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nome, vulgos e o sentimento de estigmatização, optamos por analisar,
também, a partir de grupos semânticos.
Na

pré-análise

consideramos que

todo texto

possibilita

uma

multiplicidade de leituras, tanto em função das intenções dos autores, como
dos referenciais teóricos lidos e dos campos semânticos que se inserem e,
portanto, múltiplos de sentidos, justificando assim o uso do software
IRAMUTEQ para auxiliar na organização dos dados para a análise, sabendo
que todo texto é polissêmico e mesmo com o uso do software pode possibilitar
diferentes leituras, o que obriga a ter uma atenção maior na rigorosidade do
ato interpretativo.
O IRAMUTEQ organiza múltiplas análise sobre os dados textuais,
categorizando a essência pesquisada. “O IRAMUTEQ é um software gratuito
e desenvolvido sob a lógica do open source, licenciado por GNU GPL (v2). Ele
ancora-se no ambiente estatístico do software R e na linguagem python”
(CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 4). Por meio da análise do texto ele possibilita
análises de forma compreensível e clara por meio da frequência das palavras.
Camargo e Ana Maria Justo (2013) salientam que o uso desse software
possibilita a análise textual de qualquer conteúdo pesquisado.

É possível associar diretamente os textos dos bancos de dados com
variáveis descritoras de seus produtores; é possível analisar a
produção das variáveis de caracterização. Trata-se de uma análise de
contrastes, na qual o corpus é dividido em função de uma variável
escolhida pelo pesquisador. (CAMARGO; JUSTO, 2013).

Optamos nesta pesquisa, previamente, separar o conteúdo do texto em
categorias de análise para a melhor interpretação, sem fugir da origem dos
discursos dos participantes, garantindo a fidedignidade da produção e sentido
das falas. De acordo com Marchand e Ratinaud, (2012) a análise de
dendograma “ilustra as relações entre as classes”, o grafo de similitude
possibilita “identificar as coocorrências entre as palavras e seu resultado traz
indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da
estrutura do conteúdo de um corpus textual”, a nuvem de palavras “agrupa
as palavras e as organiza graficamente em função da sua frequência” e
análise de concordância em que é “possível identificar os segmentos de
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textos que contém a palavra, recuperando o seu contexto”. Escolhemos a
utilização do software por ser gratuito e ter uma interface simples.
Consideramos que o processo de pesquisa se constitui em uma
atividade científica básica que, pela indagação e (re)construção da realidade,
alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade. Assim como
vincula pensamento e ação já que “nada pode ser intelectualmente um
problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”
(MINAYO, 2001, p. 17).
Pressupomos que o comportamento humano é melhor compreendido
no contexto social onde ocorre, neste caso, o ambiente prisional. Para tanto,
procuramos seguir um planejamento estruturado com definição clara dos
objetivos, seguindo uma metodologia coerente, a fim de responder à questão
norteadora desta pesquisa e de fornecer uma interpretação lógica dos dados
coletados para embasar as conclusões de forma racional.
A análise de conteúdo compõe-se de um conjunto de técnicas parciais
que, embora tenha a meta de explicitação e sistematização do conteúdo das
mensagens, assume disparidade de formas adaptadas aos tipos de
documentos e objetivos dos pesquisadores. Neste caso, vamos utilizar os
formatos nuvem de palavras, grafos de similitude e categorias de análise
fazendo uso do software livre IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses
Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), que de acordo com os
estudos de Souza et alii (2018, p.2)
[...] criado por Pierre Ratinaud e mantido até 2009 na língua francesa,
mas que, atualmente, conta com dicionários completos em várias
línguas. O IRAMUTEQ é desenvolvido na linguagem Python e utiliza
funcionalidades providas pelo software estatístico R. No Brasil, ele
começou a ser utilizado em 2013 em pesquisas de representações
sociais, entretanto, outras áreas também se apropriaram do seu uso, e
contribuem para a divulgação das várias possibilidades de
processamento de dados qualitativos, visto que permite diferentes
formas de análises estatísticas de textos, produzidas a partir de
entrevistas, documentos, entre outras.

O software foi usado para organizar uma compreensão ampla do
conteúdo daquilo que nos propusemos entender – o estigma pela alcunha.
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5.1 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
O projeto passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa do setor de Ciências
da Saúde da UFPR, tendo sido registrado sob n 07128819.0.0000.0102 e foi
aprovado em 13/03/2019 conforme parecer n 3.196.804. Os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram
devidamente informados sobre o objetivo da pesquisa.
Por se tratar de pessoas custodiadas pelo Estado, diretores e chefes de
segurança foram devidamente consultados sobre o que era pertinente à
segurança dos envolvidos - pesquisadoras e participantes - e seriam informados
caso ocorresse algum tipo de acontecimento estranho à normalidade prisional,
o que não ocorreu.
O critério de inclusão adotado está ligado a fatores que são determinantes
para que se obtenha melhor análise e verificação de respostas ao problema de
pesquisa, como: ser aluno matriculado em uma das disciplinas ofertadas na
Unidade Penal, sem ser aluno da pesquisadora, ter autorização da chefia de
segurança para a participação, responsabilizar-se em assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Como critério de exclusão adotou-se os
seguintes fatores: ter sido desligado da escola por qualquer motivo, não ter o
consentimento da chefia de segurança, não aceitar assinar o TCLE e ser aluno
da professora-pesquisadora.
A escolha dos participantes se deu por meio de convite livre às duas
turmas que não são alunos da professora pesquisadora. Todos os que se
propuseram responder à pesquisa foram aceitos, num total de treze
participantes.
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6. POPULAÇÃO E ANÁLISE

6.1 POPULAÇÃO ESTUDADA

Este capítulo tem por objetivo apresentar os caminhos para a efetivação
desta pesquisa, seus participantes e os dados coletados em seu campo, a
Penitenciária Estadual de Piraquara 2 (PEP 2).
Os participantes são treze pessoas presas do sexo masculino e
matriculados na disciplina de Educação Física no momento da pesquisa. A
população foi escolhida por não serem alunos da pesquisadora e aceitarem
livremente participar por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Explicamos os padrões éticos pelas quais essa
pesquisa está submetida e a garantia do anonimato de cada aluno, quando for
apresentado à comunidade acadêmica, o resultado desta pesquisa.
Primeiramente, será apresentado o perfil dos alunos pesquisados,
alcançado a partir dos dados obtidos com o questionário sociodemográfico. A
análise dos dados foi realizada por blocos de carategorização. A seguir será
descrito o grupo focal, que é uma técnica de coleta de dados utilizada na
intenção de dar a cada participante a livre expressão por meio da linguagem
verbal, a fim de obtermos uma análise de dados do coletivo que dialoga ou se
manifesta sobre um tema comum de interesse da pesquisa . Ao longo da
análise, serão apresentados os resultados desta investigação.

6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para evidenciar os dados obtidos nesta pesquisa decidimos demonstrar
inicialmente quem são os participantes por meio de gráficos. Tais dados foram
alcançados pela investigação criteriosa da realidade do meio em que a
pesquisa foi desenvolvida, pelo questionário sociodemográfico, que foi dividido
em blocos de caracterização. O primeiro bloco apresenta as características
pessoais dos participantes como nome, idade, local de nascimento, estado
civil, número de filhos, trabalho e profissão. O segundo bloco teve por objetivo
traçar o perfil do contexto de vida do participante e sua relação com o vulgo
adotado.
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A unidade prisional conta, no momento dessa pesquisa, com mil cento
e oitenta e dois presos, destes apenas 84 podem frequentar a escola. A
justificativa para esse fato é de que a unidade prisional conta apenas com três
salas de aula e só é permitida a atividade pedagógica em um dos turnos do
dia. Ou seja, a prisão não atende as necessidades dos apenados no processo
de ressocialização pela educação. Isso nos possibilita o pressuposto da
educação no presídio não ser suficiente para a ressignificação da identidade a
partir do nome de registro de modo a superar os estigmas causados na pessoa
presa por ter sua identidade suprimida em detrimento dos vulgos adotados.
6.2.1 – Caracterização dos participantes

A população participante da pesquisa é de treze homens custodiados
pelo Estado, que cumprem pena em regime fechado na Penitenciária Estadual
de Piraquara II (PEP 2). Chegou-se a esse número de participantes seguindo
alguns critérios de inclusão anteriormente descritos.
A PEP 2 contava, no momento da pesquisa com mil, cento e oitenta e
dois detentos, destes, apenas oitenta e quatro poderiam frequentar a escola,
pois ocupavam blocos de galerias de detentos com baixo índice de faltas
graves e de menor periculosidade, no entanto a escola contava com uma
média de sessenta e oito alunos matriculados e as razões para não contar com
o número total de alunos são as mais diversas. Como pode-se observar no
GRÁFICO 1, o constante nas leis do país sobre o direito à educação está muito
longe da realidade experimentada pela população carcerária.
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GRÁFICO 1 - POPULAÇÃO CARCERÁRIA E O ACESSO À ESCOLA

Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

Salta aos olhos a anormalidade que ocorre com relação ao direito, a
permissão, à subordinação às regras prisionais e a ocorrência efetiva de
frequência à escola. É preciso que esses alunos e toda a sociedade
compreendam que o direito à educação no sistema prisional é lei e não
benevolência de ninguém. É a Lei de Execução Penal Brasileira.
Essa lei previu a educação para os presos reafirmando os princípios
constitucionais de que todos têm direito à educação, logo, não é um
simples favor concedido pelo Estado para a pessoa presa, nem
tampouco deve ser obra de caridade de pessoas e instituições
beneficentes, porque a educação deve ser para devolver à pessoa
presa a cidadania perdida, a dignidade de voltar a ser visto de “igual
para igual” perante a sociedade. (PEREIRA, 2011, p.45)

Ao gestor comprometido com a aplicação das leis caberia, no mínimo,
procurar saber o porquê da pessoa presa poder e não poder ao mesmo tempo
acessar à escola. A oferta de vagas em cada unidade já é reduzida e está
muito aquém do desejável. O que se esperaria encontrar nesse momento da
pesquisa era que, pelo menos o mínimo permitido estivesse de fato estudando,
mas os dados são claros e no momento dessa pesquisa a situação era
alarmante.
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O Direito à Educação é garantido às pessoas presas pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948); no ordenamento jurídico brasileiro
pela Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases de Educação
Nacional LDBEN (1996) e pela Lei de Execução Penal (1984). No entanto, é
possível verificar a partir do GRÁFICO 1, a enorme distância entre o direito
constituído nos documentos oficiais brasileiros e o direito de fato. 93% da
população carcerária não têm acesso à educação na unidade prisional, dos
7% que têm acesso, por estarem nos blocos onde se convencionou, por parte
da segurança, colocar os detentos que podem ir à escola, 43% não estão
matriculados. Ou seja, dentro do mínimo que têm a permissão de estudar,
ainda há os que são impossibilitados de frequentar a escola por inúmeros
motivos. É necessário salientar que as pessoas encarceradas, assim como
todo ser humano, são portadores de direitos e o direito à educação é também
um direito humano que não cabe a ninguém alienar.
A LDBEN (1996), nos artigos 37 e 38, regulamentou a Educação para
Jovens e Adultos (EJA) àqueles e àquelas que não estudaram na idade
regular. Foi assegurado o acesso à educação respeitando as características,
interesses, condições de vida e de trabalho ao público a que se destina, bem
como aos que se encontram em privação de liberdade. O crescente índice de
população carcerária jovem no Brasil evidencia para a fragilidade de um
sistema de leis que não garante o direito à educação, o que foi possível
verificar, também, na população que respondeu a esta pesquisa, reclusos da
PEP 2:
O Estatuto da Juventude (2013) define juventude como pessoas de 18
a 29 anos e como mostra o gráfico 2 a seguir, a maior parte dos participantes
pertencem a essa faixa etária e isto corrobora com as pesquisas que
evidenciam e relacionam população jovem, criminalidade e encarceramento.
Sendo assim, pensa-se que só esse dado já deveria ser suficiente para que
houvessem políticas públicas de atendimento global da juventude para evitar
a criminalidade, pois a educação básica é direito da população e obrigação do
Estado.
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GRÁFICO 2 - FAIXA ETÁRIA DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA
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Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

O GRÁFICO 2 corporifica os dados divulgados pelo Atlas da Violência
2019, divulgado pelo IPEA que alerta para o fato da população jovem ser a
maioria do número de mortes violentas causadas, principalmente, pelo
envolvimento desses jovens com o tráfico de drogas e outros tipos de crimes,
acontecidos em todo território brasileiro, inclusive no Estado do Paraná. Ao
analisar o questionário sociodemográfico obtivemos que maior parte dos
participantes são oriundos de cidades do Estado do Paraná, consolidando os
dados informados até agora sobre a população jovem e a criminalidade como
mostra o GRÁFICO 3.
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GRÁFICO 3 - LOCALIDADES DE NASCIMENTO DOS PARTICIPANTES
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Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

O GRÁFICO 3 pretende mostrar que, como essa pesquisa trata de uma
unidade penitenciária no Estado do Paraná, a ineficácia de políticas públicas
para os jovens paranaenses, muitas vezes, delimita a marginalidade como
possibilidade para esses jovens, visto que, demandam, como qualquer
pessoa, necessidade de vestuário, alimentação, transporte, acesso aos bens
culturais. Demonstra que leis, estatutos e programas que se afirmam sobre a
égide protetiva, ainda não se efetivaram para a grande maioria dos jovens
brasileiros.
É muito importante salientar que um ano após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, promulgou-se no Paraná a Constituição
Estadual e que nela, no tocante à educação, há os mesmos direitos garantidos
pela Constituição Federal. De acordo com Boiago (2013, p. 164) essa
legislação “é um dos principais documentos normativos que assegura o direito
de todos os cidadãos à educação, independentemente de estarem em
privação de liberdade ou não”.
Nos GRÁFICOS 4 e 5 o que se apresenta sobre esses jovens detentos
paranaenses, respectivamente, é que a grande maioria (54%), se declaram
solteiros ou divorciados, no entanto, apesar da baixa idade, já são pais e, pelas
suas condições de presos, não criam os seus filhos.
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GRÁFICO 4- ESTADO CIVIL ATUAL
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Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

GRÁFICO 5 - NÚMERO DE FILHOS POR PARTICIPANTE
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Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

Alguns autores consideram a ruptura familiar, com a ausência paterna,
um agravante nas questões psicossociais e que podem servir de
desencadeamento aos comportamentos antissociais e violentos durante a
infância. Kellen Vasconcellos Ledel et all (2018) em recente pesquisa intitulada
Pais Encarcerados, advertem sobre a importância da reflexão e análise
criteriosa sobre os filhos que possuem pais na prisão, “especialmente sobre o
estigma e o sofrimento que esses indivíduos, pais encarcerados, filhos e
familiares, vivenciam. Tamanha complexidade deste fenômeno não é
compatível com as produções científicas produzidas.” (p. 107). Mais uma vez
[Digite aqui]

69
vivencia-se a ineficácia de políticas públicas que atendam tais demandas para
que se quebre o ciclo formado por ausências e criminalidade.
Outro dado importante observado diz respeito às condições de
sobrevivência dos participantes, anterior à prisão, por meio do trabalho formal ou
informal que poderia ser marco regulatório para que os participantes não
adentrassem na criminalidade, garantindo o sustento próprio e de seus
familiares. Quando perguntados sobre emprego formal e profissão obteve-se os
seguintes índices:
GRÁFICO 1 - EMPREGO FORMAL, INFORMAL OU SEM PROFISSÃO
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Sem Profissão

Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

O GRÁFICO 6 mostra números alarmantes e que se agravam quando
lembramos que a população deste estudo são, na sua maioria, jovens entre 18
e 29 anos, destes 23% se disseram sem profissão, 54% que só trabalharam em
empregos informais e apenas 23% disseram ter trabalhado em emprego formal.
Jovens com baixa escolaridade e pobres numa país desigual, com poucas
iniciativas governamentais de incentivo ao acesso e permanência à escola e, por
conseguinte, ao mundo do trabalho formal e, quando há o acesso, a escola não
atende as demandas que os jovens necessitam pela peculiaridade de suas
idades. Brena do Nascimento Carvalho et all (2017) destaca à forte relação entre
criminalidade, os índices de desemprego e as várias relações que retratam a
criminalidade como um problema econômico e social que vem se agravando nos
últimos tempos da economia brasileira, principalmente entre os jovens.
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Os GRÁFICOS 7 e 8 que seguem abaixo mostram um retrato cruel dos
nossos jovens, mas antes disso, das nossas crianças, pois 69% dos
participantes disseram ter praticado o primeiro delito quando não tinham ainda
18 anos.
GRÁFICO 7 - FAIXA ETÁRIA DO PRIMEIRO DELITO
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Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

Paula Inez Cunha Gomide (1988), há mais de 20 anos, já alertava para o
grande perigo da institucionalização do adolescente em conflito com a lei e a
perda dos referenciais familiares e sociais. Nas instituições em que são
apreendidos passam a se adaptar às regras da instituição socioeducativa de
restrição da liberdade, assumindo a identidade de criminoso situando-os no
chamado “mundo do crime”.
O cinema internacional e brasileiro corrobora com tal assertiva: em O
Experimento de Aprisionamento de Stanford (2015), do diretor Kyle Patrick
Alvarez, baseado em um estudo real, feito com alunos da Universidade, mostra
a assimilação de cada componente de um sistema de encarceramento. Ao
participarem do

experimento,

os participantes acabam desenvolvendo

comportamentos de sujeitos e assujeitados de maneira tão intensa que o
experimento precisou ser cancelado após poucos dias devido à falta de controle
dos alunos que representavam os guardas, por seus comportamentos sádicos,
em relação aos alunos que representavam os detentos. Bem como o cinema
brasileiro, com o filme Estômago (2007) do diretor Marcos Jorge, em que mostra
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o personagem Raimundo Nonato, emigrante nordestino, que tenta a vida em São
Paulo. Sem qualificação profissional e sem dinheiro para a própria alimentação
aceita trabalhar em um bar em troca de alimentos e um lugar para dormir, em
pouco tempo desenvolve talento na cozinha e passa a ser admirado pelos
frequentadores. O personagem se envolve em um crime passional, adentra os
muros da prisão, num primeiro momento é rechaçado por maior parte dos
prisioneiros por não ter nenhuma influência no mundo do crime, visto que vem
da camada pobre e trabalhadora da sociedade. Como a maior parte dos
encarcerados no Brasil, imediatamente perde o nome. Raimundo passa a
atender pelos apelidos da prisão e, mais tarde, quando demonstra suas
habilidades na cozinha, é chamado pelo apelido de Alecrim, que lhe dá
notoriedade, respeito e poder levando-o a valorizar o mundo do crime.
Percebe-se que as políticas de internação/prisionização continuam
massacrando as identidades dos jovens que praticaram crime ou delito ainda na
infância ou adolescência.
Tanto o processo de Criminalização quanto o da Prisionização levam
o menor a assumir a responsabilidade pelo seu destino, ou seja, ele se
aceita como mau elemento e abandonado e, portanto, entende que
nada há para ser feito; ele torna-se imediatista — perdendo
perspectivas de futuro — e hedonista — onde o que importa é o prazer
imediato. (GOMIDE, 1988, p. 21)

Nessa perspectiva - ou falta dela - a criminalidade vai fazendo parte dos
cotidianos e das possibilidades de sobrevivência para um grande número de
brasileiros, visto que, de acordo com o Atlas da Violência divulgado pelo IPEA
em 2018, tínhamos a terceira maior população carcerária do mundo.
Encarceramos e não possibilitamos a eufemística ressocialização, pois as
prisões nada mais são do que depósitos de seres humanos que, por não terem
o que fazer o dia todo, passam a trocar ideias sobre os crimes cometidos, ou
seja, não oferece condições para não reincidirem no crime. Um dos caminhos
que se percebe é a educação, mas se ela não é valorizada fora do cárcere, muito
menos o é, dentro. O GRÁFICO abaixo desenha o perfil de reincidência e é
mister aqui lembrar que, muitas vezes, o crime postulado no artigo 157 está
ligado ao tráfico ou uso e abuso de drogas ilícitas, principalmente, e que vem se
repetindo na vida desses detentos desde a menor idade.
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GRÁFICO 2 - REINCIDÊNCIA NO CRIME
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Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

Percebemos que a maioria dos participantes reincidiram no crime de
roubo, cujo artigo é 157, que se refere ao emprego de violência para subtrair
coisa alheia. De acordo com o Fórum de Segurança (2016), comparando o
percentual de roubo e furto entre os anos de 2014 e 2015, apesar do Brasil ser
visto, internacionalmente, naqueles anos, como pacífico, apresentava e
apresenta ainda altos índices de crimes violentos. Ainda no mesmo gráfico
verificamos a reincidência pelo crime de tráfico de drogas (art. 33), furto (art. 155)
e homicídio (art. 121).

6.2.2 Estigma e alcunha

Passamos a partir de agora à análise dos resultados a partir de categorias
semânticas, sendo elas: estigma, alcunha ou vulgo e escola. Quando
realizado o grupo focal, observamos que a representação da palavra estigma
para a grande maioria dos entrevistados foi negativa, apenas dois conheciam o
significado dessa palavra. Esses dois participantes explicaram ao grupo sobre o
significado e fizeram explanações pertinentes sobre o que seria estigma para
eles. Um dos participantes que se propôs a explicar fez o seguinte comentário:
“Eu acho que é uma cicatriz igual as de Jesus e no nosso caso que somos ladrão
a nossa cicatriz não é santa, mas é na alma.” (PARTICIPANTE, 2019)
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Nesse momento os alunos concordaram que estigma é alguma coisa que
deixa marca, alguns citaram como exemplo as tatuagens, que vão dizer da
história deles. Disseram que quando olham para a tatuagem lembram do dia que
fez, quem fez e por que fez, observa-se nesse momento da fala dos participantes
a relação estabelecida da palavra recém conhecida por eles – estigma – com as
tatuagens que possuem. Absorvem o sentido de estigma com as tatuagens feitas
em diferentes épocas da vida. Houve a fala sobre as marcas de ser considerado
o lixo da sociedade e por terem passado pelo sistema penitenciário e o agravante
de não conseguirem emprego por que eles são vistos como lixo. Esse momento
foi de grande impacto, pois as vozes soam embargadas ou com raiva quando
refletem sobre o modo como são vistos socialmente. Seres humanos que
praticaram crimes perdem mais do que a condição de humano quando são vistos
como coisa-lixo.
No segundo dia de realização do grupo focal, em que se esperava ouvir
as falas sobre o tema escola, os participantes pediram para que o assunto
estigma fosse explicado a eles com o significado próprio do dicionário.
Imediatamente foi aceita a solicitação, consultando-se o Dicionário Houaiss
Conciso (2011, p. 399) verificou-se que é “1. Marca ou cicatriz deixada por ferida
2.Sinal natural no corpo 3.O que é considerado indigno; desonra à dignidade
[...]”. A partir desse significado os participantes passaram a falar sobre como se
sentiam em relação ao termo estigma, pois foi o motivo de conversa e debate
dentre os detentos no interior dos cubículos. Respeitando a vontade de falar dos
participantes, passou-se à anotação das falas ressaltando que algumas são
importantes estarem aqui descritas por terem trazido conteúdo ao discurso:
Na minha opinião é desconfortante ser chamado de ladrão. O guarda
coloca a gente num lugar que é de ladrões, parece um ninho e que a
gente só pode ficar ali porque não é igual as outras pessoas. Na rua,
se acontece qualquer crime perto de onde a gente mora, a polícia vai
direto e prende a gente e diz que foi a gente e ai se discordar, é
perigoso até te matarem, então é melhor vir preso, muitas vezes pelo
que nem cometeu, só pra não apanhar ou morrer na mão da polícia.
Não adianta, a vida depois que se comete um crime é desgraçada.
(Participante, 2019)
Ninguém aqui quer que o guarda chame pelo nome porque a gente
sabe que seria impossível ele ficar decorando nome por nome, mas
existem jeitos respeitosos de se referir a alguém e a gente é alguém,
nem que ele não queira. O guarda podia respeitar. (Participante, 2019)
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Eu nem ligo que me chamem pelo meu vulgo ou de ladrão, mas eu
tenho consciência que isso é o que a sociedade quer que eu seja,
porque eles me chamam só de nome ruim. (Participante, 2019)
Muita gente que quer sair do crime pode nunca mais sair porque
enquanto está aqui no nosso meio é só ladrão, isso quando nós
mesmos não chamamos de trinta e três, latrô, psicopata, então a
pessoa que vem presa não tem muita chance mais lá fora. Essa é que
é a real. (Participante, 2019)
É isso mesmo professora, não adianta se iludir, de qualquer maneira
você sempre será ladrão, a sociedade já rotula, eu mesmo não tenho
nenhum objetivo de sair do crime, lá todo mundo me gosta e me
respeita, mas eu nunca fui ladrão como o guarda fala, eu sou traficante.
(Participante, 2019)

Um dos dendogramas obtido por meio do software IRAMUTEQ deixa
visível o significado que a pessoa presa tem para cada segmento dos grupos a
que fazem ou fizeram parte e de acordo com a categoria semântica dada pelos
participantes no momento das falas, no grupo focal.
Figura 1- ANÁLISE POR DENDOGRAMA DA ALCUNHA OU VULGO

Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

Analisar os dados traz mais inconformismos com a situação de tais
participantes. É muito triste confrontar a realidade das condições de vida dos
detentos. As palavras obtidas que aparecem na cor azul colocam em evidência
a escola como caminho para mudar de vida, no entanto quando voltam para a
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sociedade são novamente vistos como lixo, como se vê no item de cor roxa.
As palavras que aparecem em verde ressaltam o modo como se percebem em
relação ao agente penitenciário, as que estão em vermelho está ligado à
importância que dão ao serem chamados por vulgos e finalmente as palavras
em cinza se ligam ao modo como se vêm e se autodenominam.
Corroborando ao afirmado por Goffman (1974, p. 7) a percepção do
“desacreditado” que é aquele que, de acordo com o autor, “sua característica
distintiva já é conhecida”, visto que tal participante assume para si a identidade
de ladrão, no entanto também se percebe que há um forte sentimento de
rejeição a essa palavra e de impossibilidade de retornar do cárcere para uma
vida livre do estigma, pois as falas deixam claro a percepção das pessoas
presas, sobre o modo como sentem que são vistos pela sociedade.
Ainda nessa categoria é possível detectar a noção de pertencimento e
de fortalecimento que o uso da alcunha traz. Para além das falas transcritas
no momento do grupo focal, houve a observação do não-verbal, que são
gestos, expressões faciais, agitação e satisfação. No momento em que um dos
participantes tomou a fala para dizer do seu vulgo, expressou-se rindo quando
disse ser conhecido como psicopata e envergonhado quando disse que
também é conhecido pelo vulgo de “veinho”. No entanto disse não gostar de
ser chamado de psicopata, mas que não podia fazer nada que é assim
chamado por conta dos crimes por ele cometidos e disse não se importar em
ser chamado de veinho, no entanto, a expressão facial e de admiração pelo
grupo não condiziam com o que o participante externava.
Houve um momento bem marcante em que um jovem participante, de 21
anos, disse muito consternado não gostar de lembrar do apelido – UFA – pois
faz-lhe lembrar de um tempo muito ruim na vida:
meu apelido é Ufa porque quando eu era menor de idade eu dava um
raio (cheirar cocaína) e sempre dizia ufa no final e esse apelido não me
dá sensação boa porque foi um período de desgraça na minha vida, eu
não quero nunca mais nem cheirar cocaína e nem cometer crime, eu
queria muito uma chance de ser alguém quando eu sair daqui por isso
que eu estou estudando.

Nesse momento o grupo se agitou para dizer que a escola era a única
chance de quem desejar sair do crime, “ser alguém”. O poder capilar e imbricado
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nas relações sociais é uma das principais conclusões de Foucault. O autor
identifica que ele só existe em relação, mais apropriadamente em um feixe de
relações, entre dominados e dominador.
Mas quando penso na mecânica do poder, penso em sua forma capilar
de existir, no ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos,
atinge seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas atitudes, seus
discursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana. (FOUCAULT, 1995,
p.131).

Essa forma de “capilaridade” que o poder assume nas relações são
percebíveis e foram percebidas não só nas falas transcritas, mas muito mais,
com riqueza de detalhes, nos gestos entre os participantes no momento em que
falavam o que julgavam poder falar e silenciavam o que precisava ser silenciado
pela presença dos que podiam punir, caso algo que não pudesse ser dito, o
fosse.
As figuras abaixo trazem as respostas sobre possuir ou não um vulgo (a
alcunha) na prisão. O GRÁFICO 9 nos mostra que dos treze participantes, dez
afirmaram possuir alguma alcunha, os demais disseram que não têm alcunha
alguma. No entanto, na FIGURA 2, ao utilizar o software de análise, pode-se
visualizar a palavra ladrão em todas as respostas obtidas indicando assim a
prevalência da alcunha empregada aos participantes, ainda que esses não
tenham consciência sobre o estigma ou pretendam negá-lo, visto que pode ser
constrangedor assumir para si um termo pejorativo. Sobre a insegurança gerada
pelo estigma, Goffman (1975, p.15) escreve: “O indivíduo estigmatizado pode
descobrir que se sente inseguro em relação à maneira como os normais o
identificarão e o receberão.”
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GRÁFICO 9- ALCUNHA
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Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

FIGURA 2 - ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA – A PALAVRA LADRÃO

Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

A FIGURA acima deixa transparecer que a palavra ladrão faz parte da
vida dentro do cárcere, tornou-se mais forte do que a identidade civil, fez
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vínculo com a alma, parte indissociável do ser. É nesse ponto que esta
pesquisa se justifica e que a escola atua a fim de desconstruir o
reconhecimento individual pelo pejorativo ladrão e trabalhar na reelaboração
do sentido do nome de cada pessoa que carrega o estigma de ser traduzido
como menos, em todos os dias do cumprimento da pena. Também é nesse
ponto que se situa a assertiva de Foucault e não vejo como não citar essa bela
passagem do autor:
Não se deveria dizer que a alma é uma ilusão, ou um efeito ideológico,
mas afirmar que ela existe, que tem uma realidade, que é produzida
permanentemente, em torno, na superfície, no interior do corpo pelo
funcionamento de um poder que se exerce sobre os que são punidos
– de uma maneira geral sobre os que são vigiados, treinados e
corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares, os colonizados,
sobre os que são fixados a um aparelho de produção e controlados
durante toda a existência. Realidade histórica dessa alma, que,
diferentemente da alma representada pela teologia cristã, não nasce
faltosa e merecedora de castigo, mas nasce antes de procedimentos
de punição, de vigilância, de castigo e de coação. Esta alma real e
incorpórea não é absolutamente substância; é o elemento onde se
articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a referência de um
saber, a engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um
saber possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder. Sobre
essa realidade-referência, vários conceitos foram construídos e
campos de análise foram demarcados: psique, subjetividade,
personalidade, consciência, etc.; sobre ela técnicas e discursos
científicos foram edificados; a partir dela, valorizaram-se as
reivindicações morais do humanismo. Mas não devemos nos enganar:
a alma, ilusão dos teólogos, não foi substituída por um homem real,
objeto de saber, de reflexão filosófica ou de intervenção técnica. O
homem de que nos falam e que nos convidam a liberar já é em si
mesmo o efeito de uma sujeição bem mais profunda que ele. Uma alma
o habita e o leva à existência, que é ela mesma uma peça no domínio
exercido pelo poder sobre o corpo. A alma, efeito e instrumento de uma
anatomia política; a alma, prisão do corpo. (FOUCAULT, 2013, p. 3132).

O que pode-se perceber no interior dos discursos é a negação da
condição humana dos encarcerados participantes dessa pesquisa, a condição
que assumem é a condição que lhes é dada, a alma é apenas mais uma parte
deles que carregam as feridas – os estigmas.
6.2.3 – A escola
A escola, pela totalidade dos participantes, é o local de crescimento. Ao
responder à pergunta do questionário sociodemográfico sobre o que a escola
pode proporcionar, todos responderam algo em torno de mudança de vida para
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melhor. Contrariando o que comumente se houve falar de que os presos veem
a escola apenas como um lugar para ganhar lanche, material e remição.
No gráfico de similitude obtido pela análise textual por meio do software
IRAMUTEQ, é possível verificar a importância da escola no sistema prisional
para a tomada de consciência das possibilidades que a vida pós cárcere pode
oferecer, traduzido melhor nas palavras de Freire (1978, p. 121) “...encaramos a
educação como um esforço de libertação do homem e não como um instrumento
a mais de sua dominação.”
FIGURA 3 - GRAFO DE SIMILITUDE PARA ESCOLA

Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

No grafo de similitude da FIGURA 3, chama a atenção principalmente à
palavra gente e sua direta ramificação com a palavra escola e o grafo ressalta
a imensa distância entre ser gente e ser ladrão os dois não habitam o mesmo
espaço, ladrão não é gente, pelo menos é assim que os participantes dessa
pesquisa têm se sentido. Em contrapartida, a relação de oposição e
distanciamento que escola e a alcunha ladrão estabelecem entre si. Entendese que é o modo como os participantes dizem que se sentem quando adentram
às celas de aula, para sustentar esse entendimento passa-se a transcrever a
fala de um dos participantes, no momento do grupo focal que foi um momento
de grande emoção, impossível de separar a professora da pesquisadora, muito
difícil se manter, como se ouve nos corredores da academia, um
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distanciamento do objeto de pesquisa. Até acho que essa fala serve quando
se pesquisa objetos, com pessoas a máxima deve ser outra.

A escola faz a gente esquecer que a gente é o lixo da sociedade porque
as professoras tratam a gente como igual, muitas vezes nós até
conversamos no pátio pra respeitar ainda mais as professoras porque
elas são as únicas aqui dentro desse lugar que vê a gente como ser
humano. É bom vir pra escola, principalmente pra quem quer
ressocializar, aqui a gente não é ladrão. As professoras não permitem
que a gente use essas palavras na sala de aula. Sem a escola não tem
a ressocialização. (PARTICIPANTE, 2019).

A análise também nos mostra que as palavras escola e vida estão
diretamente ligadas, estabelecendo-se assim – no contexto pesquisado do
aluno-detento – que há uma dependência mútua entre ambas. Ao mesmo
tempo, também nota-se que para se chegar à palavra mudar, é necessário
passar pela palavra escola, e que entre respeitar e mundo, está a palavra
professor.
No mesmo grafo, ainda, nota-se o distanciamento da palavra ladrão da
palavra gente, pois as falas dos participantes denotam que os vulgos,
alcunhas estigmatizantes ou não, não são aceitas na escola, o termo ladrão
não coexiste com ser, gente, escola, vida, professor, mudar, respeitar,
dentre outras. Tudo isso é percebido também na nuvem de palavras
apresentada na FIGURA 4.
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Figura 4- NUVEM DE PALAVRAS PARA ESCOLA

Fonte: Tavares e Asinelli-Luz (2019)

Nota-se na nuvem de palavras apresentada acima a direta ligação do ato
de estudar ao do sentimento de “ser mais”, como preconiza Freire (2003),
percebe-se que os sentimentos que interligam a pessoa presa, participante
dessa pesquisa, à escola são positivos e o direcionam numa perspectiva de
sonhos possíveis, longe da criminalidade.
Como se pode observar pela análise, as palavras que mais foram ditas
quando o assunto era escola foram de reflexão para a vida e, neste momento,
se vê a resposta ao problema dessa pesquisa: A escola é fundamental, de
importância máxima, dentro do sistema prisional, para que haja reflexão sobre a
importância de ser chamado pelo nome, a não aceitação de alcunhas
estigmatizantes, fortalecendo noções de cidadania e condutas moralmente
aceitas pela sociedade, enfraquecendo a noção de pertencimento aos fatores
que os ligam à criminalidade.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos fatores importantes evidenciados nesta pesquisa diz respeito à
importância da escola dentro do sistema prisional e, mais ainda, sobre o resgate
da dignidade humana que o estudante confere à escola, às pessoas dos
professores e professoras que lecionam nesses espaços. Para além da
disciplinas ofertadas na Educação de Jovens e Adultos para os que cumprem
pena na Penitenciária Estadual de Piraquara II, os/as docentes procuram
reforçar sentimentos positivos de cidadania, valorização da vida, da família e
também da consciência do nome de registro de cada um como um dos primeiros
direitos básicos ao nascer. Preconizado por Foucault (2013, p. 256) “A educação
do detento é, por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução
indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento.”
Por meio deste estudo podemos mostrar a possibilidade dos detentos
sentirem-se estigmatizados pela perda da identidade quando adentram o espaço
prisional no cumprimento de suas penas, têm a palavra ladrão e os vulgos
adotados por eles como seu nome e que os professores e professoras atuantes
no Sistema Prisional são de fundamental importância para a mudança de
perspectiva de muitos. De acordo com o que é evidenciado nas FIGURAS 3 e 4,
a pessoa do/da docente é tida pelo aluno-detento como essencial no processo
de mudança de paradigma, de perspectiva de vida, da busca do sonho de
resgate da sua própria identidade frente à sociedade que vai recebe-lo após o
período do cumprimento da sua pena. Em alguns momentos, quando os
participantes eram ouvidos na realização do grupo focal, eu como pesquisadora
tive a voz embargada diversas vezes, mas um específico me chamou mais
atenção, quando um dos participantes disse que apenas quando adentram a
cela de aula voltam à condição de pessoas, que no cumprimento da pena nada
mais são do que bandidos, criminosos, lixos da sociedade e que as professoras
não permitiam o vulgo nas aulas e isso fazia com que se sentissem valorizados
de novo, como podemos verificar na transcrição da fala de um dos participantes:
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A escola faz a gente esquecer que a gente é o lixo da sociedade porque
as professoras tratam a gente como igual, muitas vezes nós até
conversamos no pátio pra respeitar ainda mais as professoras porque
elas são as únicas aqui dentro desse lugar que vê a gente como ser
humano. É bom vir pra escola, principalmente pra quem quer
ressocializar, aqui a gente não é ladrão. As professoras não permitem
que a gente use essas palavras na sala de aula. Sem a escola não tem
a ressocialização. (PARTICIPANTE, 2019)

Sentir que seres humanos que cumprem as penas por terem delinquido
perdem a noção, a sensação, o sentido de ser humano, torna a presença do
professor indispensável, quanto mais quando se ouve que é somente na
presença desses profissionais que lembram-se quem são de fato, não
criminosos, mas homens que vão voltar à sociedade. O próprio sistema que
encarcera capacita-os para que delinquam cada vez mais e em diferentes
crimes. Neste sentido observamos que as falas dos estudantes no momento do
grupo focal informam que a escola leva-os à reflexão sobre a diferença em ser
preso, ladrão, latrô, psicopata e o peso que o verbo ser atribui à condição de
cada indivíduo e que há vida após o cárcere e há novos caminhos para serem
trilhados.
Os dados obtidos consolidam aquilo que foi apresentado como problema,
chamam atenção para a urgente necessidade de políticas públicas de formação
humana para os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Prisional. É
necessário conscientizá-los que ao inferiorizar os presos dando a eles apenas a
condição de criminoso quando, nas relações cotidianas, usa o termo ladrão, os
humilha sim, mas por outro lado pode fortalecer o sentimento de poder que o
crime oferece.
Essa pesquisa, fundamentou-se na percepção de apenas treze
participantes – uma limitação de estudo - mesmo assim permitiu identificar
aspectos relevantes para a reflexão de que algo aparentemente tão simples,
como o nome, pode fixar a pessoa num local de pertencimento reforçando o
negativo e tal postura em nada se associa na busca pela diminuição da
reincidência no crime ou na prática de outros crimes. O eixo principal dessa
pesquisa se firma na tomada de consciência que, educadores e educandos
podem intervir na realidade posta, a fim de criar novos sentidos, pois a realidade
não é um dado acabado, mas passível de mudanças a curto, médio e longo
prazo.
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O Estado tem o dever de implementar políticas públicas de valorização da
educação e do conhecimento para a mudança de paradigmas, não só para os
detentos, mas para que todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras das prisões
tenham acesso à formação continuada, valorizando sempre a garantia da
dignidade humana, tanto dos trabalhadores e trabalhadoras como dos que
cumprem pena nestas instituições. O Sistema Prisional, como defende Baratta
(2019), precisa ser visto, precisa abrir suas portas para que a sociedade conheça
as condições precárias de vida que existem ali, tanto dos/das que ali trabalham
quanto dos detentos. Ao ser aberto para a sociedade, talvez as infrações
cometidas aos Direitos Humanos daqueles/daquelas que trabalham, em
precárias condições, nestes espaços, sejam vistas – alguns dos quais, ao terem
que pernoitar nos presídios a fim de fazerem a segurança, têm para seu repouso
apenas um colchão direto no chão, além de terem de dividir o espaço com os
muitos ratos, lesmas e outros bichos que circulam no ambiente. Há um número
ínfimo de trabalhadores porque o estado precariza as contratações por meio de
concurso público. No momento desta pesquisa, para atender todas as demandas
de mobilização dentro da unidade prisional, havia 7 agentes penitenciários para
1.382 detentos, esses trabalhadores também são pessoas signatárias de direitos
humanos.
Os detentos ocupam celas superlotadas, também dormem no chão, no
rigoroso inverno do sul do país, têm apenas um cano com água fria para fazerem
a higiene diária. A superlotação nas celas é fato que traz insegurança e
instabilidade para todos. Quando as condições de existir de qualquer ser é
ameaçada faz com que o instinto de sobrevivência aflore. Assim motins e
rebeliões são esperados todos os dias: agentes penitenciários trabalham sobre
um barril de pólvora prestes a explodir e isso é do conhecimento tanto dos
gestores de unidades, quanto do Departamento Penitenciário e demais órgãos
que regulam o Sistema Penitenciário Sendo assim as prisões precisam
urgentemente ser revistas e com olhar humanizado, porque ali trabalham e
habitam seres humanos.
Com relação à educação, precisa ser olhada com mais respeito por um
conjunto de entes: agentes penitenciários, diretores, o próprio departamento
penitenciário, secretarias e governo como um todo. Paulo Freire escreveu, em
sua Terceira Carta Pedagógica: “Se a educação sozinha, não transforma a
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sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000, p.67). No
atual contexto sociológico-histórico em que nos encontramos, percebemos que
faz-se mais apologia à cópia, ao plágio e às manifestações de ignorância do que
àquilo que é real, ao trabalhado, ao estudo, às artes e ao conhecimento. A escola
no Sistema Prisional é um dos meios de levar o que é bom, o que forma, o que
humaniza, o que dialoga, o que escuta e o que diz e é ouvida, se fosse levada
mais a sério, se lhe dessem o devido valor aos poucos a sociedade mudaria.
E ainda, observar que homens e mulheres encarcerados e encarceradas
já possuem um distanciamento sofrido da sociedade e que, pensar para essas
pessoas uma educação aligeirada e à distância é não levar a sério a diferença
que um professora/uma professora fazem na vida para além do cárcere, visto
que no decorrer dos anos letivos os profissionais da educação têm sofrido
ameaças constantes, principalmente de serem substituídos pela educação à
distância o que é visto como precarização na formação escolar dos alunosdetentos.
Consideramos,

portanto,

que

esta

pesquisa

necessita

de

aprofundamentos, pois há incontáveis fragilidades que vão desde muito antes do
cárcere: as políticas públicas de valorização da escola, qualidade da educação,
leis do estado que pensam a educação para a melhoria da vida dos
paranaenses, até a concepção de ressocialização, reintegração, reeducação
incluindo o fato de que nesta pesquisa ouviu-se apenas os detentos que
frequentam a escola. É necessário ouvir sobre este mesmo tema a voz dos
agentes penitenciários e penitenciárias, enfermeiros e enfermeiras, assistentes
sociais e demais trabalhadores e trabalhadoras das prisões a fim de observar
num panorama mais amplo os diferentes olhares, percepções dos estigmas
presentes no ambiente prisional por todos aqueles que ali estão, seja para
cumprir pena, seja para trabalhar.
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO
BLOCO I – caracterização do participante
1.
2.
3.
4.

Qual seu nome completo?___________________________
Qual é a sua idade? __________________________
Localidade de nascimento:_______________________
Nacionalidade:______________________

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Estado civil atual:
Casado ( )
União estável ( )
Solteiro ( )
Separado/divorciado ( )
Viúvo ( )

6. Tem filhos/as?
a) Sim ( ) Quantos?_______
b) Não ( )
7. O senhor tem uma profissão? Qual?
_______________________________________________________________
8. Por que o senhor resolveu retomar seus estudos dentro da unidade
prisional?
_______________________________________________________________
9. Qual é a importância da escola, para o senhor, dentro da unidade
prisional?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. O que a escola na prisão pode proporcionar ao senhor?
_______________________________________________________________

BLOCO II – Caracterização do contexto de vida do participante
11. É a primeira vez que o senhor está preso?
a) Sim ( )
b) Não ( )
12. Antes do senhor vir preso, tinha emprego formal? Qual?
_____________________________________________________________
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13. Qual o motivo do senhor encontrar-se preso? Se preferir mencione o
artigo do crime apenas.
_____________________________________________________________
14. Qual sua idade quando praticou o primeiro delito?
_____________________________________________________________
15. O senhor tem apelido(s)
a) Sim ( )
b) Não ( )
16. Se tem apelido(s), Qual/Quais?
__________________________________________________________
17. Quem deu esse apelido ao senhor? Por quê?
_____________________________________________________________
18. O senhor gosta de ser chamado pelo apelido ou por seu nome de registro?
Por quê?
_____________________________________________________________
19. Como o senhor é comumente chamado pelos professores que trabalham
na unidade prisional que o senhor se encontra?
____________________________________________________________
20. Como o senhor é comumente chamado pelos funcionários da unidade
prisional que o senhor se encontra?
_____________________________________________________________
21. Como o senhor preferiria ser chamado pelos funcionários? Por quê?
_____________________________________________________________
22. Como o senhor preferiria ser chamado pelos demais presos? Por quê?
_____________________________________________________________
23. Como o senhor preferiria ser chamado pelos funcionários? Por quê?
_____________________________________________________________
24. O senhor tem nome de batismo dado na instituição prisional por outros
presos?
_____________________________________________________________
25. Que sentimentos o nome de batismo, dados na prisão, despertam no
senhor?
_____________________________________________________________
26. Quando estiver novamente em liberdade de que forma será chamado ou
gostaria de ser chamado?
_____________________________________________________________
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27. Como o senhor avalia o modo como é comumente chamado por parte dos
funcionários?
a) Péssimo ( ) b) ( ) Regular c) Bom ( ) d) Ótimo ( )
28. Como o senhor avalia o modo como é comumente chamado por parte dos
demais presos?
a) Péssimo ( ) b) ( ) Regular c) Bom ( ) d) Ótimo ( )
27. Como o senhor avalia o modo como é chamado pelos professores(as)?
a) Péssimo ( ) b) ( ) Regular c) Bom ( ) d) Ótimo ( )
28. Ser chamado por seu apelido lhe faz ser mais respeitado no mundo do
crime ou dentro do sistema prisional?
a) Sim ( )
b) Não ( )
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ANEXO – 2 ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL
I Encontro – 2 horas, aproximadamente
a) Apresentação do processo da pesquisa – 30 min
b) Roteiro de conversa – 1h30min
a) Roteiro de conversa – 1h30min
Neste encontro gostaria que os senhores conversassem sobre o que entendem
por estigma, o uso de alcunha (na prisão e na vida), ser cidadão, e sobre a escola
na prisão, sobre como o professor atua em relação ao uso do nome de batismo
e o exercício da cidadania.

Concluir avisando que talvez precisem se reunir de novo para aprofundar algum
tema e perguntar se estariam disponíveis a participar de novo.

Perguntar como sentiram-se na roda de conversa e agradecer.
II Encontro – 2 horas, aproximadamente
Neste encontro gostaria de ouvi-los sobre a escola e professores no ambiente
prisional relacionando ao possível estigma, ou seja sobre os vulgos ou a palavra
ladrão que lhes é dada como identificação. De que maneira os vulgos são
concebidos no ambiente escolar e como se sentem a respeito
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