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educação Prisional no brasil: 
discursos, Práticas e culturas

Eliane Leal Vasquez*

A teia analítica do documentário

O Prisioneiro da Grade de Ferro. Auto-Retratos faz parte da cinematogra
fia brasileira na categoria de documentários – foi dirigido pelo cineasta 
Paulo  Sacramento no Carandiru em 2001, à época, o maior presídio da 
América Latina. As imagens capturadas naquele ambiente carcerário fo
ram filmadas pelos próprios sujeitos presos da Casa de Detenção, e rece
beu várias premiações como reconhecimento do trabalho de longame
tragem que perscrutou os mistérios do cotidiano do apenado no Brasil. 

O documentário enfocou o descaso do governo pelo Sistema Peni
tenciário brasileiro quanto às assistências garantidas ao preso, interno e 
egresso na Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84, cap. II, artigo 1011), 
em especial à educação, saúde e segurança intrínseca ao direito do ser 
humano em privação de liberdade. Nesse sentido, seu objetivo é desve
lar como o homem preso cumpre a sua pena, enfatizando alguns aspec
tos do realviolado, da instituição/prisão para a pessoa em custódia do 
Estado ou entre o convívio da sociedade cativa.

* Mestre e doutoranda em História da Ciência pela PUCSP, sob orientação do Prof. 
Dr. Ubiratan D’Ambrosio. Professora colaboradora da Unifap e professora do Governo  
do Estado do Amapá, com atuação no sistema penitenciário amapaense.
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As imagens apresentadas no filme revelam atividades diversas desen
volvidas no cotidiano penitenciário, tais como palestras aos presos, a 
ação da educação prisional enfocando a aula de química, o precário acer
vo da biblioteca, o atendimento lento à saúde, a produção de arte sanato, 
o rap carcerário, a “saidinha”, o dia da visita, a pluralidade das manifesta
ções religiosas, a prática da destilação de álcool artesanal, a preparação 
de balas de maconha/craque para venda, os mortos por estocadas, os 
relatos de exdiretores e presos – entre outros aspectos da realidade 
atroz própria do contexto prisional. 

Neste trabalho, analisaremos algumas imagens capturadas em O Pri-
sioneiro da Grade de Ferro. Auto-Retratos, especificamente a ação da edu
cação prisional, pontuando a aula de química, o acervo da biblioteca, a 
prática de destilação de álcool feita pelos presos a partir de cascas de 
frutas no Carandiru – cenas que convidam o historiador da ciência a dia
logar com a história da ciência penitenciária e a história oral registrada 
pela linguagem audiovisual. 

Instrução escolar no Carandiru. Da aula de Química 

Na condição de professora de matemática que atua com assistência 
educacional a presos e internos do Instituto de Administração Peniten
ciária do Amapá, assistir ao documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro. 
Auto-Retratos contribuiu para o encontro com uma fonte que nos permi
te analisar alguns aspectos da assistência educacional de outro estabe
lecimento penitenciário, nesse caso, do Carandiru.1 Cumpre ressaltar 
que o termo “assistência educacional” utilizado no decorrer do texto 
fundamentase na Lei de Execução Penal em vigor no Brasil e neste tra
balho o usaremos no sentido que coloca Foucault na obra Vigiar e Punir. 
Nascimento da Prisão. Este defende que a educação penitenciária faz parte  

1 A referida Casa de Detenção foi criada em 31 de julho de 1920, com planta ar
quitetônica elaborada por Francisco de Paulo Ramos de Azevedo, por algum tempo 
serviu de modelo penitenciário a ser seguido pelos executores da justiça no Brasil. Ver 
Pedroso (2003).
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dos princípios que compõem as técnicas penitenciárias, sendo os de
mais princípios: a correção, classificação, modulação da pena, trabalho, 
controle técnico da detenção e instituições anexas (FoUcaUlt, 1987).

Quanto à educação penitenciária nos diz:

A educação do detento é por parte (dever) do poder público, ao mesmo 
tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma 
obrigação para com o detento (FoUcaUlt, 1987, p. 224).

Com base na colocação apresentada, então, partimos para a análise 
do documentário a partir das imagensvozes e depoimentos de presos e 
exdiretores do Carandiru como quem aprecia uma fonte primária em his
tória das prisões. Ressaltase por oportuno que iniciaremos a análise pelo 
discurso do servidor penitenciário que ministrou a palestra da triagem 
aos sujeitos presos – novatos ou reincidentes – da referida instituição, 
com a transcrição de um fragmento da palestra que foi apresentada em 
O Prisioneiro da Grade de Ferro. Auto-Retratos:

Nós começamos esta palestra falando de duas certezas: Os senhores estão presos 
não dá para esquecer; os senhores vão sair não se esqueçam disso! Hoje os se-
nhores estão entrando no sistema penitenciário, alguns retornando – mas acre-
dito que a maioria entrando. E os senhores talvez possam concordar em uma 
coisa comigo: estar preso é horrível! Porque uma vez aqui dentro os senhores 
serão observados vinte e quatro horas por dia. Vejo que todos receberam a carti-
lha dos direitos e deveres do preso, mas a denominação correta para os senhores 
a partir de hoje é reeducando. A cartilha está dando muita ênfase ao trabalho, 
o que está correto – a constituição manda, não só o Sistema Penitenciário de 
São Paulo, mas todos os sistemas dos Estados têm por obrigação lhes oferecer 
trabalho. Alguns dos senhores conhecessem a famosa remissão de pena – a cada 
três dias trabalhados equivale a um dia de pena. Aqui existe trabalho? Existe. 
Em todos os pa vilhões? Em todos os pavilhões. Para todo mundo? Não! Esse é 
o lado mal! (…) Lamento, mas essa é a prisão (…) (Sacramento, 2002).

Considerando o fato de que os regulamentos internos das prisões 
no Brasil e suas respectivas cartilhas remetemse às pessoas presas com 
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o termo de “reeducando”, é propício expor o seu sentido para enten
dermos a aplicação do mesmo aos presos e internos que assistiram à 
palestra que foi registrada no documentário. Com efeito, observase 
que o termo “reeducando” é usado no sentido de que reeducar a pes
soa presa é ser educado novamente como tentativa de se modificar ou 
transformar o comportamento humano. Com base na visão apresentada 
na palestra, partimos para análise de algumas imagens do documentário 
e levantamos a questão: as escolas instaladas nas instituições prisionais 
têm contribuído efetivamente com o processo de “reeducar” o preso e 
o interno no sistema penitenciário?

A Figura 1 mostra um pouco da atuação docente no cárcere. No mo
mento dessa filmagem, o tema da aula era os elementos químicos e no quadro 
estão registrados os números quânticos, o nível de energia e as respecti
vas camadas eletrônicas dos mesmos, a exemplo do Sódio.

Figura 1 Aula de Química – “Os Elementos Químicos”.

É notório no âmbito teórico que a educação prisional à pessoa sob 
custódia do sistema penitenciário brasileiro perpassa pelo direito à assis
tência educacional, o qual é regulamentado atualmente pelas legislações 
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nacionais. Assim, a Constituição Federal normatiza no título VIII, capí
tulo III, que

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF, 1988, artigo 205 
apud Gomes, 2006). 

O direito à educação é ratificado pela Lei de Execução Penal às pes
soas que estão presas ou internadas em estabelecimentos penais.

A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a for
mação profissional do preso e do internado; o ensino de 1o grau 
será obrigatório, integrandose no sistema escolar da Unidade Fede
rativa; o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou 
de aperfeiçoamento técnico; as atividades educacionais podem ser 
objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que ins
talem escolas ou ofereçam cursos especializados; em atendimento às 
condições locais, dotarseá cada estabelecimento de uma biblioteca, 
para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros ins
trutivos, recreativos e didáticos (LEP 7.210/84, artigos 1721 apud 
Gomes, 2006).

Além dos regulamentos penitenciários das esferas estaduais, em 
acordo com a Lei de Execução Penal, as Resoluções do Conselho Na
cional de Política Criminal e Penitenciária, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e normatizações internacionais. 

Marcão interpreta com relação ao artigo 205 da CF/88 e capítulo II 
da LEP/84 que

tais dispositivos estão em harmonia com as Regras Mínimas da ONU 
para o Tratamento de Reclusos, adotadas em 31 de agosto de 1955, 
pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do 
Crime e o Tratamento dos Delinquentes; com as Regras Mínimas 
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para o Tratamento do Preso no Brasil – Resolução no 14 do Con
selho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), de 
11 de novembro de 1994 (DOU de 02.12.94), e com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, estando expresso nesta que: (arti
go 26, 12) “Todo homem tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A ins
trução elementar será obrigatória. A instrução técnicoprofissional 
será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada 
no mérito (…)” (Marcão, 2006, p. 89).

Mesmo com essas determinações da legislação nacional criada, o 
reco nhecimento da educação prisional no Brasil ainda está em um “es
tado de invisibilidade” na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– Lei 9.394/96, pois nesta não temos nenhum capítulo específico que 
normatize a oferta da Educação de Adultos na Prisão ou Educação Pri
sional. Por outro lado, também têm se omitido as Secretarias Estaduais 
de Educação, Instituições de Ensino Superior e Universidades em seus 
Programas de PósGraduação, uma vez que a LEP (cap. II, artigo 20) 
diz que “as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 
entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam 
cursos especializados” – artigo que nos conclama ao exercício da res
ponsabilidade social, além de nos convocar explicitamente a cooperar 
com a prevenção do crime e orientação ao retorno dos presos, inter
nos e egressos à vida livre.

Remetendonos à realidade da instrução escolar em prisão a partir 
das imagens reveladas no documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro. 
Auto-Retratos sobre as cenas da “aula de química” na escola do desativado 
Carandiru, como ao quantitativo reduzido de alunos/presos presentes 
no ambiente escolar e aos livros disponíveis na biblioteca dessa Unidade 
de Ensino – exemplificam parte do recurso didático que o corpo do
cente tinha disponível para desenvolver sua atuação profissional. Teria 
sido relevante que se fizessem entrevistas com professores, alunos/pre
sos, pois seus depoimentos nos possibilitariam uma visão de como vem 
atuando a educação prisional no Brasil, o que exemplificaria o coti diano 
no caso do corpo discente, como a saída dos pavilhões/celas para se 
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chegar à escola , as revistas realizadas, as temáticas estudadas nas disci
plinas, enfim, a rotina na Escola do Cárcere. 

Figura 2 Amostra do acervo da Biblioteca do Carandiru.2 

A nossa atuação como professora de matemática no sistema peni
tenciário amapaense nos permitiu observar características em comum 
quanto ao estado de precariedade do acervo da biblioteca da Escola 
no Cárcere apresentada no documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro. 
Auto-Retratos, com o acervo da biblioteca do Complexo Penitenciário 
do Amapá, sito na unidade anexa do Centro de Estudos Supletivo Emí
lio Médici.3 A esse respeito, outro aspecto digno de destaque é a forma 
de aquisição desses livros, que na maioria das vezes são obtidos por 
meio de campanhas de doações organizadas pelos poucos membros da 
sociedade civil, a exemplo, professores, educadores sociais peniten
ciários e profissionais de outras áreas que se sensibilizam e cooperam 
ativamente com a educação prisional ou envio de acervo bibliográfico 
pelo Ministério da Educação/Secretaria de Estado da Educação. Com 

2 Sacramento (op. cit). 
3 Estamos nos referindo ao período em que não havia ainda um espaço específico no 
interior do Centro de Estudos Supletivo Emílio Médici/Unidade Anexa para a catalo
gação e organização do acervo da biblioteca no final da década de 1990.
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relação aos títulos dos livros mostrados pelas imagens, a biblioteca do 
Carandiru continha como parte do seu acervo, por exemplo:

A Brincadeira, A Sepultura de Ferro, A Morte Fala Baixinho, Vida 
de Santa Tereza de Jesus, O Estrangeiro, Suprema Lei, Geografia do 
Brasil, A Dimensão Política da Mulher, A Conduta da Vida, O Mestre, 
Dictionnaire de L’Économie Politique, Batismo de Fogo, O Camelo 
Preto, Terra Morta, Formulário de Matemática Comercial, Curso de 
Civismo, entre outras obras (Sacramento, 2002). 

Quanto à questão primeiramente levantada no início sobre a análise 
das imagens do documentário, no que concerne à realidade da ação da 
educação prisional, segundo Marcão (2006), temos alguns aspectos que 
acenam para uma possível resposta: 

Nem é preciso dizer muito. Todos sabem o que ocorre na reali
dade. Estabelecimentos prisionais em número reduzido, que não 
atende à demanda. Celas superlotadas e espaços físicos exíguos até 
mesmo para outras necessidades básicas e muitas vezes fisiológicas. 
Acomoda ções, em geral, precárias, mercê da crescente criminalida
de, cujos vários fatores já apontamos em outras ocasiões, só supe
rados pelo descaso do Poder Executivo na seara de que cuidamos 
(marcão, 2006, p. 10).

Ademais, o depoimento dos exdiretores Sérgio Zeppelin e Walter  
Hoffgen que estiveram à frente da administração do Carandiru de 
2001/2002 e 1996/1999 complementa a questão em debate ao ressal
tarem que: 

“A cadeia não recupera o preso, mas cumpre o papel dela – mantém o preso 
fora da sociedade e ninguém fala isso. A cadeia, o papel dela ela faz, que é 
isolar o preso da sociedade, se ela irá recuperá-lo ou não, depende também 
da forma como a sociedade o aceita ou acolhe. Vale lembrar que o sistema 
penitenciário nunca trouxe uma solução, se fala que ele trata (ou trabalha) 
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para regenerar homens, isso pela expe riência que tenho é uma grande utopia” 
(Sacramento, 2002). 

Na mesma direção dessas colocações foi o relato de um dos presos 
que participou das filmagens, quando procurado pela equipe do docu
mentário para discorrer sobre a realidade do Carandiru: “dizem que a 
cadeia é para reeducar, mas isso não é verdade. A cadeia não reeduca ninguém, 
pelo contrário, faz o preso ficar mais traumatizado e com revolta da justiça por 
ela ser lenta demais” (Mirandê apud Sacramento, 2002).

Cabe observar, nesse sentido, a análise: 

O interessante é que “o Estado” é quem mais desrespeita a Lei, nas 
mais diversas áreas de suas competências, e o faz, de regra, impune
mente e a vista de todos, e o que é pior, muitas vezes frente aos olhos de 
autoridades omissas e comprometidas (…) (Marcão, 2006, p. 10). 

Além disso, o estudo realizado por auditores do Tribunal de Contas 
da União, entregue por meio de relatório às autoridades em Brasília em 
janeiro de 2003, expõe outros aspectos que ratificam os depoimentos aci
ma descritos. Destes é importante salientar alguns dados: “Os nossos esta
belecimentos prisionais não foram planejados para desenvolver atividades 
de educação, profissionalização e trabalho” (NUnes, 2005, p. 9). 

Os argumentos apresentados pelos auditores foram: 

Faltam salas de aula e oficinas, por exemplo; das dezoito penitenciá
rias visitadas em nove Estados, cento e oito presos foram entrevista
dos: 77% deles não estudam; onde há ensino básico, ele é precário 
e descontinuado; em São Paulo, com metade da população carcerá
ria nacional e o Estado mais rico da Federação, somente 17% dos 
seus presos frequentam a escola; já em Estados como Espírito Santo, 
Acre, Rondônia, Goiás, Amazonas e Pará, só 7% dos presos estudam; 
a qualificação profissional entre os detentos é praticamente inexis
tente. Em São Paulo, se aproxima de zero (NUnes, 2005, p. 910).
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Retomando as imagens que foram apresentadas no tempo de cinquen
ta e seis minutos durante o documentário sobre a ação da educação pri
sional no Carandiru, esta depõe para a ratificação dos índices de matrí
culas reduzidas na educação prisional no Brasil, com presença marcante 
de alunos/presos do sexo masculino. O espaço físico da sala de aula com 
dimensões bastante reduzidas minimiza a relação interpessoal entre os 
professores e alunos/presos durante o processo ensinoaprendizagem, 
ocasionando de certo modo um ambiente que desmotiva a participação 
destes nas atividades  educativas. Além disso, compreendemos que a escas
sez de livros didáticos na biblioteca do Carandiru é um dos elementos que 
registrou a atuação da prática docente na escola dessa casa de detenção, 
pois de certo modo tornouse visível a oferta da educação como instru
mento do tratamento penitenciário, o que coexistiu com o trabalho edu
cativo desenvolvido pelo corpo docente que atuou na instituição escolar 
que funcionou no Carandiru.

Vale lembrar que a Lei de Execução Penal de 1984 (Gomes, 2006) 
preconiza o direito à assistência educacional à população carcerária no 
Brasil. No entanto, a mesma lei, por outro lado, fomenta a não per
manência do corpo discente nas Escolas dos Cárceres, considerando  
que ainda não garantiu a este o benefício da remição de pena pelo 
estudo, excetuandose pelo trabalho, critérios de julgamento a par
te, mas essas são algumas das dicotomias quase invisíveis da execução 
do tratamento penitenciário brasileiro. De acordo com informações 
quanto à polêmica questão, a Organização Não Governamental Ação 
Educativa ressalta que a lei de execução penal garante a remição penal 
pelo trabalho, pois a cada três dias trabalhados, o preso tem o direito 
de descontar um dia da pena a ser cumprida. Mas falta ainda garantia 
legal para a remição da pena pelo estudo, apesar de o direito à edu
cação estar garantido, assim como o trabalho nos instrumentos legais 
(Ação EdUcativa, 2006, p. 1).
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Destilação de álcool a partir de cascas de frutas4

A destilação, processo que permite separar o puro a partir do impuro , 

levando a matérias sutis a partir de substratos brutos e à extração de 

virtudes escondidas nos materiais (Beltran, 2000, p. 93).

Neste tópico nos remeteremos à análise das imagens que revelaram 
a prática de destilação de álcool feita pelos presos em alguns pavilhões 
do Carandiru. A esse respeito, os apenados mostraram que a matéria
prima utilizada para a destilação de álcool pode ser constituída por ar
roz, fermento, açúcar e casca de frutas, como cascas de laranja e mamão. 
Além disso, eles usam materiais do próprio ambiente do pavilhão para 
elaborar o alambique da prisão, como também para realizar o processo 
destilatório do produto desejado, entre eles um nicho na parede, talvez 
onde estivesse instalado o quadro da distribuição de energia, lâmpada, 
cobertor, garrafas transparentes com tampas, carote, água, bacia, balde, 
mangueiras, esponja, torneira, louças e bancada do banheiro da cela, 
conforme registro em O Prisioneiro da Grade de Ferro. Auto-Retratos (Sa
cramento, 2002). 

Comentouse sobre a Figura 3: 

Aqui fica a chocadeira (é só puxar a manta). Agora a luz está desligada, mas 
fica acesa. O material recebe caloria, e vai virando álcool, que é a pinga. (O 
material) é arroz, fermento e açúcar, e se não tiver arroz pode colocar fruta, 
casca de laranja e mamão (Sacramento, 2002).

4 A esse respeito, veja “A voz do alunopreso. Sobre vigília, punição e sobrevivência” 
(vasqUez, 2008, p. 131).



22

o espaço da prisão e suas práticas educativas

Figura 3 Fermentação da matériaprima na “chocadeira”.5

No que tange ao termo “chocadeira”, o mesmo foi usado na filmagem 
do documentário quando se registrou o material/lugar onde se realiza 
a fermentação das cascas de frutas a partir da mistura destas com água 
e fermento (quando se tem o produto) depositados dentro de garrafas 
que eram transparentes. Em seguida, estas foram colocadas para rece
ber aquecimento por meio da irradiação de luz emitida pela lâmpada 
que deve ser acesa dentro do nicho da parede velado por um cobertor. 
Vale ressaltar que o nicho da parede localizado no corredor do pavilhão 
assume a função de alambique da prisão, que é uma espécie de forno 
para se iniciar o processo destilatório.

Quanto à Figura 4, se esclareceu que:

Aqui você vê que a ela está amarelada, mas depois de destilada fi ca branqui-
nha (Sacramento, 2002).

5 Sacramento (op. cit).
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Figura 4 As garrafas com matériaprima em processo de fermentação.6

Com relação a essa parte do alambique se observa que o mesmo 
tem uma característica particular quanto à constituição das peças do 
seu conjunto. Estas não ficam em um único espaço físico, uma vez que 
os apenados a qualquer momento podem ser descobertos processan
do a destilação de álcool para venda dentro dos pavilhões. Dessa for
ma, as peças do alambique do contexto prisional do Carandiru ficavam 
distribuídas em lugares estratégicos do pavilhão para sua utilização no 
momento apropriado em que os presos tinham a chance de se reunir 
para fazêlo. Depois da verificação da matériaprima fermentada por 
meio de observação intensa da “cor amarela” da mesma mostrada no 
documentário pelos presos, eles em seguida partiram para a fase de va-
porização do referido material. Para realização dessa etapa, foi colocada 
a matéria fermentada dentro de um carote, posteriormente no seu bico 
se adaptou uma mangueira por onde se deslocam os vapores expelidos 
do material – estando eles agora explicando a segunda fase da destilação.

6 Sacramento (op. cit).
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Comentouse com relação à Figura 5:

Vai começar a ferver e você não pode fi car sem água para refrigerar, caso 
contrário não tem o líquido: água de fogo. Na mangueira, vai sair o vapor 
e depois o líquido (Sacramento, 2002).

Figura 5 A matéria sendo vaporizada.7

Nessa etapa, os presos enfatizaram que essa mangueira deve ter conta
to com um recipiente com água para que possa chegar à coleta do álcool , 
em outras palavras, os apenados chamaram atenção para a necessidade 
do contato com água da mangueira que continha o material que estava 
em processo de vaporização para que fosse possível ocorrer o refrigera
mento deste, ou seja, para acontecer o gotejamento do álcool. Por conse
guinte, chegando à terceira fase do processo destilatório – a condensação.

7 Sacramento (op. cit.).
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Retomando as imagens do documentário quanto ao processo da 
destilação de álcool, em seguida, os presos do Carandiru exempli
ficaram o procedimento para se obter a coleta do produto desejado. 
A partir desse momento, ficouse aguardando a transformação dos 
vapores que se locomoviam no interior da mangueira que vinha do 
carote para o estado do líquido puro, ou seja, caracterizando a últi
ma etapa do processo de destilação do álcool na prisão. Vale ressaltar 
que nessa sucinta amostra do procedimento para se destilar álcool a 
partir de cascas de frutas foram mostrados o processo e as técnicas 
pelos presos em dois espaços distintos: a primeira parte ocorreu no 
interior de um nicho da parede (fermentação) no corredor do pavilhão 
e a segunda (vaporização/condensação) dentro de uma das celas dos 
próprios presos.

Explicouse na Figura 6: 

Nós não podemos perder nada. Estes pingos de álcool valem ouro. Pinga na 
cadeia é caro e seu preço depende do grau da cadeia – é uma contravenção 
(Sacramento, 2002).
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Figura 6 A terceira fase da destilação do álcool na prisão.8

A etapa de finalização da destilação do álcool é concluída com um cui
dadoso recolhimento do mesmo com auxílio de colheres descartáveis em 
garrafas transparentes pequenas com finalidade de consumo próprio pos
teriormente, como também de comercialização. Nesse ponto da análise 
da imagem emerge uma questão: qual a razão para o zelo excessivo pelos 
presos quanto ao armazenamento do álcool? A princípio pensamos que 
talvez essas práticas se justifiquem pelos seguintes motivos: 

1o Medida de segurança dos presos destiladores: Para que o produto 
fique disfarçado, ou seja, com finalidade de que o produto seja visua
lizado como se fosse água dentro da garrafa, uma vez que os apenados 
estão em constante vigilância pelos agentes penitenciários de plantão 
nos pavilhões e sujeitos a punição em caso de descumprimento as nor
mas institucionais.

8 Sacramento (op. cit.).
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2o Valorização do álcool para venda: Considerandose o fato de que 
o álcool ou a “cachaça” é um produto bastante comercializado entre os 
membros da sociedade cativa – que são vendidos em pequenas quan
tidades com preços exorbitantes. Nesse contexto, talvez a comercia
lização do álcool na prisão seja frequente pela própria necessidade de 
 sobrevivência à dura realidade e atrocidades que testemunham aqueles 
que vivenciam o cotidiano da prisão. 

Quanto à Figura 7, registrouse que: 

Uma garrafa daquela anterior, geralmente dá apenas uma garrafa pequena 
de pinga (Sacramento, 2002).

Figura 7 A distribuição do álcool para venda.9

Além disso, acerca das imagens sobre a destilação de álcool anali
sadas, cabe destacar que no momento em que os presos revelam parte 

9 Sacramento (op. cit.).
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de seus conhecimentos de destilação, ao mesmo tempo, se manifes
tam imbricados nas etapas de fermentação, vaporização e condensação 
do material sendo destilado o uso de alguns fundamentos matemáticos 
durante o processo explicado por eles. Com efeito, estes podem, por 
exemplo, ser observados quando os presos realizam as comparações de 
matériaprima para a prática da destilação do álcool, como também a 
distribuição do material em dosagens para a comercialização, inclusive 
com definição do seu preço. Por outro lado, de igual forma se aplica às 
porções apropriadas de arroz, açúcar, fermento e casca de frutas utili
zadas na mistura com água que são colocadas nas garrafas transparentes 
para início do processo destilatório.

Dada a finalização da análise das imagens selecionadas sobre a desti
lação do álcool contidas no documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro. 
Auto-Retratos é interessante observar alguns aspectos da história da quí
mica em relação à questão do álcool.

Importante solvente e possível substituto do petróleo, o álcool etí
lico é reagente indispensável em qualquer laboratório químico. (A 
este) também se associa o estigma do vício, da dependência, ou, 
mais corriqueiramente, da vulgar embriaguez. Porém, essas consi
derações sobre o que hoje chamamos de álcool, ou mais especifica
mente de etanol, encontramse muito distantes das noções medie
vais e renascentistas sobre aquela matéria sutil obtida por laboriosas 
destilações (Beltran, 2000, p. 23). 

Beltran (2000, p. 23) esclarece que

(…) o próprio termo álcool só foi atribuído a esse material por volta 
da metade do século XVI, sendo consagrado apenas no século XVIII. 
Anteriormente, esse nome era empregado para designar finalmente 
pulverizados. (Dessa forma), o que conhecemos hoje como álcool 
era chamado de aqua ardens, aqua vitae, espírito do vinho, ou, ainda 
quinta essentia. 
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Assim, entendese que a aqua ardens, aqua vitae e quinta essentia es
tivessem relacionadas a soluções alcoólicas de concentração crescente, 
uma vez que aqua vitae e quinta essentia eram obtidas por sucessivas des
tilações da aqua ardens.

Mas seria especialmente Arnaldo de Vilanova (12351311) a anun
ciar as virtudes da aqua vitae, e por volta da mesma época, a obra de 
Johannes Rupescissa (meados do século XIV) e os textos atribuídos a 
Raimundo Lulio (12351315) salientariam as qualidades especiais da 
quinta essentia. Para Rupescissa, sucessivas destilações do espírito de 
vinho conduziriam a um componente mais elevado, além e acima dos 
quatros elementos. Este seria a quintaessência, material incorruptível, 
relacionado às quatro qualidades, assim como o céu está relacionado 
aos quatro elementos (Beltran, 2000, p. 69). 

Beltran (2000, p. 2324) ressalta que a quintaessência na época de 
Paracelso, a referida denominação não era mais utilizada para indicar 
espírito de vinho. Aliás, foi o próprio Paracelso quem introduziu o termo 
alcool vini, para designar esse material. A quintaessência entre os alqui
mistas do final do século XVI passaria a ser considerada como material 
ainda mais sutil e extremamente difícil de ser obtido. 

Nesse contexto, discorrer sobre a prática da destilação de álcool é 
possível desde que consideremos as linguagens, os instrumentos e as 
técnicas adotadas em cada espaço e tempo em que os homens e mu
lheres se dedicaram a realizar a destilação de álcool a partir de outras 
matériasprimas, pois os destiladores planejam, elaboraram e transmi
tem os conhecimentos referentes aos processos destilatórios do álcool 
por meio de técnicas artesanais ou industriais em função do contex
to, mercado e significados inerentes a diferentes culturas, sociedades e 
ciên cias _ o que para a realidade carcerária no século XXI é peculiar às 
necessidades e interesses da sociedade cativa. Desse modo, relacionase 
a questões sobre as realidades das prisões, em outras palavras, diferen
ciando de teorias propostas em outras épocas para os problemas peni
tenciários, mas a condição de ser humano que tem que se adaptar ao 
processo de prisonização (Clemmer, 1967, p. 148149) para ser aceito 
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como parte integrante dos distintos grupos que mantêm viva a cultura 
prisional frente ao poder de punir sob controle do Estado que custodia 
a sua liberdade no espaço disciplinar institucionalizado.

Faces das culturas no cárcere

No que tange às considerações finais da análise das imagens sobre a 
prática da destilação de álcool pelos apenados no Carandiru e ação da 
educação prisional a partir de cenas do ensino de química aos presos é 
oportuno observar que esse trabalho não está fechado, no sentido de 
concluído. Desse modo, registramos algumas reflexões que  surgiram 
na medida em que fomos assistindo repetidamente ao documentário 
O Prisioneiro da Grade de Ferro. Auto-Retratos, com o intuito de capturar 
imagens e fragmentos da fonte audiovisual. Em síntese, o documentário 
dirigido por Paulo Sacramento descortinou alguns dos segredos do coti
diano do sujeito preso cumprindo pena no Carandiru. Nesse contexto , 
as imagens filmadas nos remetem a refletir de que a prisão deveria pro
mover a educação à sociedade cativa com intuito de colaborar com a 
sua integração social. 

Em outras palavras, deixando de ser apenas um espaçofísico que 
elimina o sujeito preso temporariamente da sociedade de fora do pre
sídio. Com relação às imagens do processo destilatório explicado pelos 
presos para a produção de álcool dentro do Carandiru, estas revelaram 
que os mesmos conheciam as fases e o processo químico para se realizar 
a destilação, uma vez que a linguagem utilizada por eles para explicar o 
referido processo mostrou que os mesmos – talvez ao modo da prisão 

– detinham algumas noções dos conceitos da destilação. 
Ressaltase por oportuno que os presos usaram cinco termos para 

nomear o material a ser destilado com finalidade de comercialização: 
álcool, pinga, água de fogo, cachaça e maria louca.10 Além disso, as ima
gensvozes sobre o modo de vida, a linguagem local, o alambique e a 
técnica de destilação do contexto prisional nos impulsionam a pensar 

10 Sacramento (op. cit.).
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nas seguintes questões: É possível um currículo de ensino de ciências 
para a educação prisional que promova a integração social do preso 
com os demais membros da sociedade? Como as práticas de desti lação 
de álcool foram desenvolvidas e transmitidas à sociedade cativa? O cor
po docente atuante na escola no cárcere é conhecedor dos aspectos 
que caracterizam a cultura prisional e suas implicações para o processo 
de esco larização? Ou seja, a dinâmica do encontro cultural como nos 
remete  o núcleo do Programa Etnomatemático. Em reflexão última, no 
que tange à questão anterior levantada, o pesquisador brasileiro Ubira
tan D’Ambrosio esclarece: 

Sintetizando, etnomatemática é um programa que visa explicar os 
processos de geração, organização e transmissão de conhecimentos 
em diversos sistemas culturais e as forças interativas que agem nos e 
entre os três processos. (Nesse contexto, tratam) dos estudos das di
versas maneiras, técnicas, habilidades (tica) de explicar, entender, lidar 
e conviver com (matema) distintos contextos naturais e socioeconô
micos da realidade (etno) (d’Ambrosio, 1988, p. 7). 

O programa de pesquisa D’Ambrosiano nos impulsiona a compreen
der a técnica e o processo de destilação do álcool apresentado em O Prisio-
neiro da Grade de Ferro. Auto-Retratos como um dos indícios da cultura pri
sional no caso do Carandiru. Nesse sentido, vale lembrar uma colocação 
que acena para uma pista a esse respeito: “Todos os pavilhões destilam”.11 
Assim, contatouse pela análise do documentário que o processo destila
tório explicado pelos sujeitos presos dessa instituição prisional pode ser 
entendido como parte da cultura prisional, se considerarmos o processo 
de prisonização.12 Pela perspectiva de D’Ambrosio, as diferentes culturas 
dos grupos sociais são aglutinadas nos termos tica, etno e matema como nú
cleo do programa de pesquisa, entendidas nos seguintes sentidos: modos, 
estilos, artes e técnicas; ambiente natural, social, cultural e imaginário; 
relacionados aos sistemas de conhecimentos, valores, comportamentos 

11 Sacramento (op. cit.).
12 O conceito de “cultura prisional” e “prisonização” é discutido em Clemmer (1960). 
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e outros aspectos cognocíveis que os grupos sociais usam ou adotam du
rante o ato de verbalizar sobre a cultura da qual fazem parte, em outras 
palavras, com finalidade de explicar, aprender, conhecer e lidar com a 
realidade (d’Ambrosio, 2005).

Dessa forma, o processo destilatório em questão explicado pelos 
presos faz parte do convívio entre sujeitos humanos que aprendem a 
viver com a realidade prisional _ nessa a compreensão do ambiente car
cerário (etno), conhecimentos de destilação (matema) e a forma de ex
plicar as fases da destilação (tica), o que nos leva a constatação de uma 
das práticas da cultura prisional, que sob a liderança do poderprisional 
no Carandiru conduziu muitas vidas prisonizadas – e sujeitos humanos 
que conviveram com a cultura escolar e cultura do controle de seus mo
vimentos coletivos e individuais, sem deixar de participar ativamente da 
cultura prisional. 
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