
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 

 
LOURENÇO, A. S., and ONOFRE, E. M. C., eds. Prefácio. In: O espaço 

da prisão e suas práticas educativas: enfoques e perspectivas 

contemporâneas [online]. São Carlos: EdUFSCar, 2011, pp. 7-9.. ISBN: 

978-85-7600-296-3. https://doi.org/10.7476/9788576002963.0001. 

 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed 
under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é 
publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, 

está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

  

 

 

Prefácio 
 

 

Arlindo da Silva Lourenço 

Elenice Maria Cammarosano Onofre 

(orgs.) 
 

 

https://doi.org/10.7476/9788576002963.0001
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

Ser convidado, novamente, pelos organizadores e autores da presente  
coletânea a prefaciar uma obra que, sob diferentes ângulos e matizes 
teóricas, procura retomar análises, problematizar e, especialmente, 
apresentar possibilidades formativo/educacionais dentro da prisão foi 
motivo de muita satisfação, pois que expressam o reconhecimento pelas 
poucas e mal traçadas linhas que escrevi na coletânea anterior. 

Se, no livro anterior, já foi muito difícil produzir prefácio que pu
desse corresponder à estrutura, qualidade e densidade dos capítulos 
que a compunham, a dificuldade, neste segundo, parece dobrada.

O que dizer mais do que foi dito? O que apresentar que não seja uma 
mera repetição da mensagem que procurei deixar no anterior?

Talvez esteja aqui um mote para uma apresentação digna de uma 
obra tão importante: o da perseverança, da reiteração calculada e do 
idealismo que um conjunto de estudiosos da educação demonstra ao 
continuar a escrever, em espaço de tempo tão curto entre uma obra e 
outra, sobre a relação educação e prisão.

Perseverantes porque retomam, sobre novos ângulos, a relação sem
pre conflituosa entre formação humana e os processos mais cruéis de 
assujeitamento, tal como aqueles que se abatem sobre os indivíduos 
cujo valor maior – a liberdade – lhes foi tolhido. 
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Reiterativos de forma calculada porque, apesar de todas as dificul
dades – tanto do ponto de vista teórico quanto de acesso às fontes de 
investigação e de procedimentos que não se constituam mais como uma 
forma de opressão de sujeitos já tão aviltados – retomam o tema com 
mais vigor.

Idealistas porque, apesar de todas as barreiras, impedimentos e obstá
culos que qualquer processo educativo tem de enfrentar, na sociedade 
atual, na perspectiva de contribuir de maneira efetiva para a formação 
do homem – e o aprisionado, sem dúvida, é aquele que mais sofre com 
isso – procuram tenazmente encontrar espaços que possam contribuir 
para uma educação emancipadora, sem, contudo, se deixarem encantar 
pelo “canto da sereia” oficial. 

Idealistas, sim, mas românticos, não. Todos os trabalhos aqui apresen
tados, sem exceção, primam pelo alto grau de criticidade em relação 
à situação prisional atual, mas que, ao lado dela, procuram encontrar 
espaços de resistência para práticas educativas humanizadoras.

Ao final do prefácio anterior, escrevi: 

Enfim, embora cético quanto à eficácia que os processos de escola
rização internos ao sistema prisional possam ter naquilo que se con
vencionou denominar como “ressocialização”, são leituras de textos 
como os que compõem esta coletânea que me ajudam a não perder 
a fé nos homens. Não naqueles que, em determinados momentos 
históricos, assumem o poder políticoinstitucional e respondem, na 
maior parte das vezes, aos interesses dos dominantes, mas aos “pés
rapados”, aos miseráveis, que apesar de todas as condições adversas 
de vida, continuam a busca incessante, e quiçá infrutífera, para se 
constituírem como “um pouco mais humanos”.
E, apesar de todo o insucesso, continuam, continuam, continuam…
E isso, não é pouco. 

Retomo o mesmo diapasão, mas agora quero homenagear aqueles que 
sofrem dentro dos muros dos cárceres pelas figuras daqueles que, contra 
tudo e contra todos, procuram enxergar espaços de possibilidades de hu
manização em um dos sistemas que mais se presta para a desumanização.
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E, parafraseando o prefácio anterior, apesar dos ouvidos surdos de 
um sistema político que prima por privilegiar os privilegiados e desu
manizar os oprimidos, esses autores, agora acrescidos de outros que não 
integravam a obra anterior, expressam o compromisso político de luta 
contra todo e qualquer processo de opressão, aqui representados por 
aqueles aos quais se retirou o direito de liberdade.

E continuam, continuam, continuam escrevendo a partir do com
promisso explícito com a transformação da sociedade, expresso pelo 
conjunto de ações políticas e acadêmicas de cada um de seus membros. 

Mais uma vez, fecho o prefácio com a mesma frase, mas que, no meu 
entender, tem um novo sentido.

E isso não é pouco…

José Geraldo Silveira Bueno
São Paulo, setembro de 2009


