
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 

 
SCARFÓ, F., BREGLIA, F., and FREJTMAN, V. Sociedade civil e 

educação pública nos presídios: questões para reflexão. In: LOURENÇO, 

A. S., and ONOFRE, E. M. C., eds. O espaço da prisão e suas práticas 

educativas: enfoques e perspectivas contemporâneas [online]. São 

Carlos: EdUFSCar, 2011, pp. 147-165. ISBN: 978-85-7600-296-3. 

https://doi.org/10.7476/9788576002963.0008. 

 

 

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. 

 

  

 

 

 
Sociedade civil e educação pública nos presídios: 

questões para reflexão. 
 

 

Francisco Scarfó 

Florencia Breglia 

 Valéria Frejtman 
 

 

https://doi.org/10.7476/9788576002963.0008
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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…¿Teatro? Jamás había visto. Lo único que quería era salir del 

pabellón. Comenzó a interesarse y a engancharse haciendo 

ejercicios teatrales. Cóctel molotov de Stanislavsky, Grotowsky, 

Living Theatre y Actor’s Studio incendiaron su cabeza y corazón, 

mucho más de lo que ya lo habían hecho las drogas…

(Ricardo Bizarra, Poemas Infames)

¿Cómo debo hacer para cambiar esta verdad? 

Pensar. Expresar. Hacer. 

(Ángel Arévalo, Marcas en el tiempo)

¿Y que hará con esa educación?

…vivirá una vida más rica y más plena 

(Diálogo de la película, Leyendas de Pasión)

Resumo

O objetivo do presente trabalho é promover a reflexão sobre a 
importância da relação entre sociedade civil e a garantia do exercício 
pleno  de direito à educação em contextos de privação de liberdade. 

sociedade civil e educação Pública nos 
Presídios: Questões Para reflexão*

Francisco scarfó, Florencia breglia e Valéria frejtman*

* Os autores fazem parte do Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (gesec), 
La Plata, Argentina. <http://www.gesec.blogspot.com/>. Tradução de Isadora Valen
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A partir dessa perspectiva, buscase problematizar questões ‘invisi
bilizadas’1 que, sob o “paradigma da insegurança”,2 são de alguma forma 
o sustento político e ideológico que enquadram o debate público atual 
sobre aquilo que é relativo ao mundo prisional, a partir de um novo 
paradigma que se rege pelo modelo de sociedade neoliberal.

Por outro lado, reivindicamos a educação a partir de uma perspec
tiva de direitos, pois esta se constitui com valor em si mesma enquanto  
conjunto de ferramentas, capacidades e disposições que ampliam as 
possibilidades de gerar projetos genuínos de inserção/inclusão social, 
cultural e econômica. Portanto, que possibilita ao indivíduo estar em 
melhores condições para o exercício da cidadania.

Nesse sentido, sustentamos que, embora seja responsabilidade indis
cutível do Estado a garantia permanente do exercício pleno do direito à 
educação, nossa tentativa é de problematizar o papel da sociedade civil 
considerada enquanto a sustentaçãochave para a existência real de tais 
garantias, por meio de suas práticas de promoção, controle e Fortale
cimento. Dessa maneira, a igualdade declarativa presente na normati
va vigente se converte em igualdade substantiva para todos(as) os(as) 
detentos(as):

No podemos encarcelar a una persona durante muchos años sin ofre
cerle posibilidades de cambio y al mismo tiempo esperar que cuan
do vuelva a encontrarse entre nosotros haya cambiado. En efecto , se 
habrá producido un cambio, pero ciertamente no el que se esperaba. 
Pues habremos creado a un individuo envidioso, frustrado, delirante, 
reprimido, iracundo y deshumanizado que sin lugar a dudas tratará 
de vengarse (mUñoz, 2009, s/p).

1 Tomamos essa expressão de Alcira Daroqui, que a utiliza como referência às mortes 
dos delinquentes ocorridas em enfrentamentos armados com a polícia.
2 pegoraro, Juan S. Inseguridad y violencia en el marco del control social. Cuaderno  
Venezolano de Sociología, n. 3, p. 47, 2001.
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Objetivos e propósitos

O objetivo deste trabalho é debater sobre a relação da sociedade civil 
diante das garantias fundamentais do exercício pleno do direito humano 
à educação (principalmente da educação escolar) de todos os homens 
e mulheres que se encontram em situação de privação de sua liberdade. 

Para tanto, partiremos de uma análise sobre essa relação na provín
cia de Buenos Aires, Argentina, na atualidade, esperando que seja uma 
contribuição à comunidade regional e internacional, com propósito de 
intercambiar experiências e, dessa forma, enriquecer as práticas dos 
países. Além disso, consideramos que quanto melhor se compreenda 
a conjuntura, maiores serão as possibilidades de êxito das ações que 
sobre ela se proponham.

Contexto

O debate sobre o valor da educação na prisão é proposto antes de 
tudo como uma tentativa de ‘visibilizar’ e problematizar o “paradigma 
da insegurança”, que hegemoniza atualmente o modo como se constrói 
a visão  sobre as prisões e outras instituições de castigo e de controle 
social, assim como sobre os(as) detentos(as) nessas instituições.

Dentro dessa lógica paradigmática, o correspondente “estado de 
insegurança” apresentase como um “estado de emergência” constante, 
dando lugar não somente a práticas sociais, mas também, e principal
mente, a práticas judiciais, policiais e carcerárias, que se apresentam 
como excepcionais e atendem à necessidade de dar respostas em ins
tâncias fora do estritamente legal, gerando, dessa maneira, constantes 
‘resultados inevitáveis’ com relação a tais práticas (daroqUi, 2009). 
Essa lógica de caráter punitivo orientase especificamente em direção a 
deter minados setores da sociedade que têm sido tratados como “bode 
expiatório” das políticas de “segurança”, diante da ausência de verdadei
ras políticas de segurança social. 
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E é dessa forma que o conjunto social apreende e, portanto, legitima 
essas questões, sobretudo por meio da construção de um imaginário so
cial que os meios de comunicação produzem sobre esses temas. Isso se 
deve ao fato de que quando se discute sobre a violência ou sobre a insegu
rança, debates que lideram a problemática social atual, é comum referir
se fundamentalmente a uma parte de tal problemática, que está relacio
nada com as preocupações dos setores cujas vozes são mais escutadas.

Como ocorre com muitos outros temas, não se discute, por exem
plo, sobre a violência institucional carcerária, entre outras questões que 
tornam as condições de vida dignas. Menos ainda se questiona o modo 
pelo qual se restringe o acesso e exercício à educação, junto com outros 
direitos humanos, das pessoas ali encarceradas, cujo único ‘castigo’ de
veria radicar na privação de sua liberdade ambulatorial.

Por outro lado, não podemos deixar de mencionar que sobre tal para
digma3 os meios de comunicação têm uma forte incidência enquanto  
sustentochave legitimador; nesse contexto particular, percebese a exis
tência de um certo senso comum, isto é, ideias e práticas sociais a partir 
de e sobre as quais vão se construindo outras ideias e gerando outras 
práticas que vão dando forma e sentido a uma sociedade. 

O que queremos afirmar é que vão se gerando certas representações 
sociais como ‘produto’ dessa práxis social. E é em função dessa ideia 
que propomos o debate, pois, como veremos adiante, em princípio e 
enquanto sociedade, temos a responsabilidade de colocar em cena a 
discussão, contribuindo para que tanto o debate como a intervenção 
sejam de interesse público.

Portanto, e dado nosso objetivo, começamos indagandonos sobre 
as noções de educação, prisão, quem as habitam e suas práticas escola
res intramuros como marco do debate proposto. 

Dessa maneira, a discussão tem como eixo central os sujeitos da si
tuação educativa na prisão (os sujeitos com direito à educação na prisão, 
tanto aqueles que têm esse direito garantido – 30% da população penal 

– como aqueles que têm o exercício desse direito violado). Tratase de 

3 Este tema merece uma análise exaustiva e mais aprofundada do que podemos ofe
recer levando em conta os propósitos do presente trabalho. 
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um ambiente com características específicas que o diferenciam e parti
cularizam com relação a qualquer outro contexto mais estandardizado. 
Portanto, é necessário compreender que se trata da análise de práticas 
educativas no contexto de aprisionamento, o que não é um dado menor, 
posto que a consideração dos(as) detentos(as) como sujeitos de direitos 
e não como sujeitos sob tratamento carcerário, supõe uma tensão de 
práticas cotidianas entre duas lógicas e campos normativos contrapostos. 

A primeira consideração evidencia que a educação na prisão é mais que 
um dispositivo de tratamento, é mais que uma ação terapêutica. Consti
tuise como um direito humano que, por sua potencialidade, tem um im
pacto favorável sobre a melhoria da qualidade de vida dos(as) detentos(as) 
não somente enquanto dura seu aprisionamento, mas também na sua vol
ta à sociedade e ao exercício de maiores e melhores direitos.

Sustentamos, por outro lado, que a maior parte das pessoas privadas 
de sua liberdade constitui um grupo social marginalizado e vítima da 
violação sistemática do direito humano à educação, até mesmo antes de 
ingressar na prisão.

Propor esse debate nos leva a problematizar o papel da sociedade civil 
(tanto a organizada quanto a população em geral) em relação a essas prá
ticas carcerárias. Tratase de discutir qual é o limite de tolerância dessa 
sociedade civil que, de alguma maneira, habilita, legitima e encobre a 
violação de um direito humano (o direito à educação) desse grupo social. 

Nesse sentido, o caso argentino constituise um bom exemplo, como 
veremos mais adiante, já que estabelece normativamente a responsabili
dade do Estado de garantir o exercício efetivo do direito à educação, esta
belecendo uma responsabilidade do “Estado civil” em contraposição ou 
tensão com o mesmo “Estado punitivo”. 

Tratase também de problematizar uma das formas de relação entre 
Estado e sociedade que é o que constitui, em definitiva, certa ordem 
social dando origem a determinadas ideias e práticas. Tratase, também, 
de compreender a responsabilidade, potencialidade e limites que a “es
cola em contextos de aprisionamento” como política pública do Estado 
o constitui enquanto Estado e enquanto sociedade civil.

Dado o caráter público e político da educação, a sociedade civil tem o 
dever social (deveríamos utilizar o termo “dívida social” ao nos referirmos 
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à educação em prisões) de participar dos processos de construção e ma
nutenção (e também de fortalecimento) de políticas públicas educativas.

Nesse sentido, perguntarnos sobre aquilo que é mais evidente pode ser 
um bom começo; portanto, por que oferecer educação escolar na prisão? 

Aunque se reconozca que a menudo la privación de libertad es en sí 
cuestionable como medio de control social, el desafío ante nosotros 
es crear un ambiente para los reclusos que haga posible el cambio po
sitivo y fomente la capacidad humana. La educación, accesible, dispo
nible, adaptable y aceptable es un elemento esencial de ese ambiente 
(mUñoz, 2009, s/p).

O valor da educação pública na prisão

Entendemos que é fundamental, dentro das práticas prisionais, prestar 
especial atenção à educação escolar, isto é, à oferta educativa oficial como 
constituinte de um tratamento integral das pessoas na perspectiva dos di
reitos humanos.4

Afirmamos, antes de mais nada, que a educação opera para os(as) 
detidos(as) como um direito ‘chave’, o que significa que permite o 
conheci mento de outros direitos e, portanto, o reconhecimento de si 
mesmos  como sujeitos de direitos (scarfó, 2008).

Por outro lado, a educação amplia as possibilidades genuínas de or
ganização de um projeto de vida próprio, de tal maneira que a inserção 
econômica, social e cultural na saída da prisão se constitui uma opção real 
com maiores opções de viabilidade.

Finalmente, acreditamos no valor da educação porque ela tem valor 
em si mesma. A partir desse ponto de vista, desfrutála forma parte 
constitutiva da dignidade humana, elemento fundamental dos direitos 

4 Antecipamonos e afirmamos, como será desenvolvido posteriormente, que não 
se trata somente da educação formal, mas que a oferta informal resulta também uma 
ferramenta indispensável para o exercício pleno do direito à educação nas prisões.
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humanos e deve estar garantido para todas as pessoas, estejam elas pre
sas ou não.

A partir da perspectiva legal/jurídica, o direito à educação é reco
nhecido como um direito humano pela normativa internacional, pactos, 
convenções e declarações das Organizações das Nações Unidas (ONU) 
e pela Organização de Estados Americanos (OEA).5

Por outro lado, a educação das pessoas privadas de sua liberdade pos
sui um tratamento normativo específico: as Regras Mínimas para o Trata
mento do Delinquente (1955), Os Princípios Básicos para o Tratamento 
do Réu da ONU (1990).6 Segundo as Regras anteriormente mencio
nadas, destacase que:

Regra 57: a prisão e as demais medidas cujo efeito é separar um de
linquente do mundo exterior são aflitivas pelo fato mesmo de que 
destituem o indivíduo de seu direito de dispor de sua vida pessoal ao 
privarlhe de sua liberdade. Portanto, exceto nos casos em que sejam 
necessárias medidas de separação justificadas ou de manutenção da 
disciplina, o sistema prisional não deve agravar os sofrimentos ine
rentes a tal situação. 

Regra 58: o propósito e a justificativa das penas e medidas preventi
vas de liberdade são, em definitiva, proteger a sociedade contra o cri
me. Somente se alcançará este propósito caso se aproveite o perío do 
de privação da liberdade para conseguir, na medida do possível, que 
o delinquente, uma vez liberto, não somente queira respeitar a lei e 
prover suas necessidades, mas também seja capaz de fazêlo.

Regra 60: o regime do estabelecimento deve tratar de reduzir as dife
renças que possam existir entre a vida na prisão e a vida em liberdade.

5 No contexto particular da Argentina, encontrase estabelecido na Constituição Na
cional e Provincial na Lei Federal de Educação e na Lei Provincial de Educação.
6 Na Argentina, esta especificidade está enquadrada legalmente na Constituição Na
cional e Provincial na Lei de Execução Penal da Nação (Lei no 24.660) e da província 
de Buenos Aires (Lei no 12.256).
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Regra 65: o tratamento dos condenados a uma pena ou medida pre
ventiva de liberdade deve ter por objetivo, caso a duração da pena o 
permita, incutirlhes a vontade de viver conforme a lei, manterse 
com o produto de seu trabalho e criarlhes aptidão para alcançálo. 
Tal tratamento será encaminhado com vistas a fomentar o respeito a 
si mesmo e desenvolver o sentido de responsabilidade.

Regra 66: (1) para alcançar este propósito, se deverá recorrer, em 
particular, à assistência religiosa, nos países em que isso seja possível, 
à instrução, à orientação e à formação profissional, aos métodos de 
assistência social individual, ao assessoramento relativo ao emprego, 
ao desenvolvimento físico e à educação de caráter moral, conforme 
as necessidades individuais de cada detento, deverão ser levados em 
consideração seu passado social e criminal, sua capacidade e apti
dões físicas e mentais, suas condições pessoais, a duração de sua con
denação e as perspectivas depois de sua liberação.

Regra 77: (1) serão tomadas disposições para melhorar a instrução de 
todos os detentos capazes de aproveitála, inclusive a instrução reli
giosa nos países em que isso seja possível. A instrução dos analfabe
tos e dos jovens detentos será obrigatória e a administração deverá 
prestarlhes particular atenção.

(2) a instrução dos detentos deverá estar coordenada, sempre que 
possível, com o sistema de instrução pública para que, ao serem li
bertados, possam continuar sem dificuldade sua preparação.

Nos Princípios Básicos, também arrolados anteriormente, se reco
nhece o mesmo tipo de postulados, portanto destacamos: 

Princípio 6: todos os detentos terão direito a participar de ativi
dades culturais e educativas com vistas a desenvolver plenamente a 
personalidade humana.
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Princípio 10: com a participação e ajuda da comunidade e de ins
tituições sociais e com o devido respeito dos interesses das vítimas, 
serão criadas condições favoráveis para a reincorporação do exde
tento à sociedade nas melhores condições possíveis.

Além do exercício real de direito à educação nas prisões, é im
portante refletirmos sobre a qualidade dessa educação. Para tanto, 
 mencionamos quatro características fundamentais que se constituem, 
de alguma forma, critérios de qualidade no momento de realizarmos 
uma análise valorativa:7

A acessibilidade: ter acesso ao direito sem restrição alguma, isto é, 
a obrigação do estado de eliminar todas as exclusões baseadas em 
critérios discriminatórios de qualquer índole e a obrigação de iden
tificar os obstáculos – de qualquer índole – que impeçam o direito à 
educação, buscando superar a exclusão.
A disponibilidade: que haja diversidade na oferta educativa, isto é, 
obrigação do estado de assegurar educação gratuita e obrigatória 
disponível para todas as pessoas que não a tenham desfrutado e/ou 
concluído.
A adaptabilidade: que a educação seja de acordo com a pessoa que a 
recebe e com o contexto que o rodeia, isto é, obrigação estatal de su
prir uma educação ‘extraescolar’ a quem tem obrigação de gozar desse  
direito e esteja impedido de presenciálo ou gozálo de maneira  delibe
rada – é o caso das pessoas aprisionadas –; obrigação estatal de ajustar a 
educação ao interesse de cada pessoa, considerando a diversidade como 
princípio do modelo educativo e, por último, fortalecer, obrigação de 
fortalecer os Direitos Humanos por meio da educação aplicando o 
princípio de indivisibilidade dos Direitos Humanos.
A aceitabilidade: que os conteúdos e métodos desenvolvidos sejam 
aceitáveis eticamente. Isso implica no desenvolvimento de uma 

7 Foram propostas pela exrelatora de direito à educação das Nações Unidas, Kata
rina Tomasesky, sob a fórmula das “4 A” até o ano de 2003. Nota da tradutora: em 
inglês, o termo referente à tradução disponibilidade é availability. 
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Educação em Direitos Humanos, isto é, obrigação estatal de pro
porcionar uma educação com determinadas qualidades alinhadas aos 
Direitos Humanos e, portanto, uma obrigação estatal de assegurar 
que os processos de ensino e aprendizagem estejam alinhados com 
os Direitos Humanos, garantindo uma observação e vigilância dos 
processos de ensino e aprendizagem na perspectiva dos Direitos 
 Humanos e oferecendo o direito a recursos efetivos de garantia a 
todos(as) os(as) docentes e alunos(as) (scarfó, 2008, p. 29).

Por sua vez, à normativa internacional se soma e a potencializa para 
o caso argentino 

un hito fundante en la garantía del derecho a la educación de las per
sonas alojadas en contextos de privación de libertad que es el capí
tulo 12 de la Ley Nacional de Educación – no 26.206 – sancionada 
en diciembre del 2006. Un capítulo objeto de disputas, de tensiones 
y acuerdos intersectoriales, que ante todo logra iluminar una de los 
sectores mas invisibilizados y olvidados del sistema educativo formal 
(freJtman, 2008, p. 31).

Nesse capítulo não somente se alude à responsabilidade geral do Es
tado da garantia e efetivação do direito à educação para todos e todas as 
pessoas privadas da liberdade, mas constitui um programa operativo de 
ações específicas tendentes a garantir o exercício e o desfrute efe tivo 
desse direito. Para tanto, explicita em seu primeiro artigo:

Art. 55. A Educação em Contextos de Privação de Liberdade é a mo
dalidade do sistema educativo destinada a garantir o direito à educa
ção de todas as pessoas privadas de liberdade, para promover sua for
mação integral e desenvolvimento pleno. O exercício desse direito 
não admite limitação nem discriminação alguma vinculada à situação 
de aprisionamento e será levado a conhecimento de todas as pessoas 
privadas de liberdade, em forma fidedigna, a partir do momento de 
ingresso na Instituição.
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Por último, parecenos relevante refletir sobre o contexto da situação 
educativa que estamos analisando, dadas suas particulares características 
como já mencionado anteriormente. Dita especificidade é reconhecida 
no contexto, nos sujeitos, na instituição educativa e no lugar (na infraes
trutura): o aprisionamento, as grades, os controles, a perda de códigos 
socialmente aceitos ‘do lado de fora’ e, ao mesmo tempo, a existência 
de códigos carcerários próprios.

Outra questão interessante é a condição de alta vulnerabilidade dos 
sujeitos da ação educativa, sua condição de excluídos(as) sociais. Pode 
parecer uma obviedade, mas pensemos na contradição do fato de a esco
la ser a que deve oferecer ferramentas para a vida em sociedade extra
muros e, porém, sua realização darse no contexto da prisão, com todas 
essas características que estamos apresentando. Mencionamos o papel 
dos(as) docentes e sua situação pessoal diante de tal contradição também 
como um dado relevante que, porém, não encontra espaço suficiente 
neste trabalho para o tipo de análise que merece.

 A escola como instituição educativa, além disso, está funcionando por 
sua vez dentro de outra instituição: a prisão, que, seguindo a definição de 
Irving Goffman (1985), em seu texto clássico Los internados, pode ser ca
racterizada como uma “Instituição Total”, cuja lógica se organiza em função 
de critérios racionais e de vigilância estrita. “Uma Instituição Total pode 
ser definida como um lugar de residência e trabalho, no qual um grande 
número de indivíduos, na mesma situação, separados da sociedade, por 
um período de tempo , dividem seu aprisionamento em uma rotina diária, 
administrada formalmente” (goffman, 1985, p. 21).

Dessa maneira, a prisão opera como uma instituição dominante e 
totalizante com sua lógica própria de aprisionamento cuja função é a 
de castigo e vigilância e, portanto, os sujeitos que a habitam o fazem 
segundo essa lógica prisional.

Esse fato nos leva a pensar, em última instância, na diferença que exis
te com relação a outras situações educativas que apresentam contextos 
mais estandardizados e, portanto, acreditamos que seja necessário com
preender e destacar esta particularidade baseada no contexto em que 
se desenvolve o ensino (a prisão, o aprisionamento) e o sujeito da ação 
educativa (um sujeito jovemadulto privado da liberdade ambulatória).
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Definitivamente, oferecer educação em contextos de aprisiona mento 
constituise como uma forma de ampliar as possibilidades de gerar um 
projeto genuíno de inserção social e econômica na saída da prisão e, 
principalmente, como ‘ressignificação’ do tempo transcorrido na prisão. 
Acreditamos que as possibilidades que oferece a educação vão além das 
opções reais de inserção social e econômica que esta gera, pois tratase de 
um valor em si mesma, por isso é um direito humano, por isso deve estar 
garantida para toda a população, porque como tal todos estamos em con
dições de gozar de uma educação de qualidade que nos ofereça a possibi
lidade de adquirir diferentes habilidades ou destrezas sociais para a vida. 

La elevación del nivel educativo y cultural de los alumnos, les brinda 
elementos para lograr el autosustento al momento de la liberación 
del penal, así como la posibilidad de desarrollar formas pacíficas de 
relacionarse con otros y modos no violentos para la resolución de con
flictos (giacchino de ribet, 2005, p. 36).

Papel da sociedade civil

Entendemos que a responsabilidade da sociedade civil inclui tanto as 
próprias escolas em contextos carcerários como as Organizações Não 
Gover namentais (ONGs), assim como a população civil em geral, porque 
é em função de suas práticas e ideias que se abre espaço ao debate social.

Até aqui analisamos com mais profundidade a educação pública em 
contextos de aprisionamento que, na Argentina, tem como caracterís
tica o fato de que é o próprio sistema educativo regular quem ingressa 
de maneira sistemática e constante dentro das instituições de aprisiona
mento. Nesse caso, a escola enquanto Estado e enquanto sociedade civil 
nos permitiria pensar que contamos com uma estrutura bastante impor
tante para fortalecer os processos de ampliação de exercícios de direitos, 
a partir da qual “a sociedade civil”, representada pelas organizações não 
governamentais, e a população em geral, possam arraigar e fortalecer 
seus próprios compromissos e responsabilidades com esta problemática 



159

sociedade civil e educação pública nos presídios

produzindo um “círculo virtuoso” no melhoramento da qualidade de 
vida intramuros e da construção de direitos.

Esclarecemos, por outro lado, que a relação que existe entre o Estado 
e a sociedade civil apresenta suas particularidades em cada região e, por
tanto, é importante prestar atenção à relação existente previamente no 
momento de se propor determinada prática ou ação. 

Entretanto, como foi enfatizado na seção anterior, por meio do exer
cício pleno de direito à educação nas prisões tratase, por um lado, de 
ampliar as possibilidades de gerar projetos de vida genuínos cuja garantia 
deve estar respaldada pelo Estado. Porém, além disso, tratase de promo
ver o desenvolvimento integral da pessoa enquanto sujeitos de direitos e 
não como sujeitos sob tratamento carcerário.

Nesse sentido, o papel da sociedade civil tem por objetivo funda
mental contribuir no reforço da ação do Estado e, de alguma maneira, 
garantir o exercício pleno do direito. 

Isso quer dizer que tanto o Estado quanto a sociedade encontramse 
comprometidos socialmente com o desfrute da educação nas prisões, 
mas suas dinâmicas são distintas: o Estado deve oferecer uma garantia 
permanente, enquanto a sociedade civil intervém de maneira temporal 
e, como veremos, por isso mesmo afirmamos que uma de suas ações 
fundamentais é a de fortalecimento.

Conforme desenvolvemos na seção anterior, a educação é um direito  
humano inerente a cada indivíduo e, como tal, encontrase garantida 
pela Normativa Internacional e Nacional com vistas à igualdade social. 
Entretanto, apresentase como uma igualdade declarativa e acredita
mos que a sociedade civil tem um papelchave para que se constitua em 
uma igualdade substantiva. Para que seja convertida em algo real, algu
mas necessidades devem ser atendidas para que seja possível o desfrute 
em discussão. 

Essas necessidades têm relação, entre outras coisas, com questões 
administrativas, mudanças de prisão a prisão sem levar em conta a con
tinuidade do processo educativo, procedimentos internos de acesso 
ao espaço escolar, a burocracia relacionada à documentação solicitada, 
os critérios de segurança prisional, a situação econômica dos sujeitos 
da ação educativa que, em geral, não dispõem de recursos materiais e, 
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além disso, ocasionalmente devem escolher entre a escola e o trabalho 
(que lhes oferece um salário), a infraestrutura, pois muitas vezes os 
espaços destinados às escolas não são apropriados para o desenvolvi
mento da mesma e a superposição das ofertas educativas. Também é 
importante  prestar atenção à formação dos(as) docentes de escolas nas 
prisões e suas condições de trabalho, o que significa prestar atenção a 
tudo aquilo que envolve o papel docente.

Tudo o que estamos mencionando gera um entorno com caracterís
ticas que vão em direção contrária ou fragilizam a realização do exercício  
de direito (em função daqueles critérios: 4 “A”). Logo, a sociedade civil 
intervém no contexto como sustento da decisão política que possa modi
ficar as condições negativas e, dessa forma, estabeleça a perspec tiva peda
gógica adequada para a realização de um direito e não somente uma ação 
terapêutica carcerária.

El aprendizaje en prisión por medio de programas educativos se 
considera por lo general una herramienta para el cambio y su valor 
se juzga a la luz de su repercusión en la reincidencia, la reintegra
ción y, más concretamente, en las oportunidades de empleo tras la 
puesta en libertad. Sin embargo, la educación es mucho más que 
una herramienta para el cambio. Es un imperativo en sí. Con todo, 
la educación presenta desafíos considerables para los reclusos debi
do a toda una gama de factores ambientales, sociales, instituciona
les e individuales. Estos factores y los desafíos que presentan no son 
insalvables (mUñoz, 2009, s/p).

Promoção, controle e fortalecimento

Diante do que já foi exposto anteriormente, a sociedade civil exer
ce uma ação de promoção ao colocar em cena o debate público so
bre o exercício de direito à educação daqueles(as) que se encontram 
privados(as) de sua liberdade.

As ações de promoção fortalecem a educação pública nas prisões. 
Com relação a esse ponto, vale lembrar que tal educação deve estar 
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garantida  pelo Estado por meio da oferta oficial. Entretanto, a sociedade 
civil pode intervir com propostas não formais que devem apresentar
se como complementares e não de maneira competitiva com a escola 
pública (por exemplo: oficinas de arte, de música, de cinema, de rádio, 
literários, de pintura etc.). Pois, como já mencionamos, as opções não 
formais oferecem ferramentas que fogem da lógica escolar, contribuindo  
na melhoria das possibilidades de mudança e apropriação proveitosa de 
tais ferramentas por parte dos(as) detidos(as).

A partir desse paradigma, é fundamental não somente recuperar as 
múltiplas experiências que existem atualmente nas prisões argentinas, 
que englobam a promoção de atividades artísticoculturais, mas, princi
palmente, é importante realizar um esforço de sistematização das mes
mas, dado que constituem um exercício de participação cidadã e de 
promoção de direitos que é vital em um contexto como o que vivemos, 
em que existem políticas de criminalização da pobreza e da juventude.

Ao mesmo tempo, essas experiências têm um valor central por tratar
se de fortes dispositivos de diminuição dos efeitos de prisionização. Os 
contextos de privação de liberdade, enquanto instituições totalmente  re
guladas e reguladoras das condutas, produzem efeitos altamente nocivos 
nas pessoas detidas. Jesús Valverde Molina realizou um estudo detalhado 
sobre “as consequências da prisão”, explicitando como o aprisionamento 
produz efeitos somáticos, psicossomáticos, de linguagem, de vínculos 
etc. Nesse sentido é vital a instalação de espaços que rompam a lógica do 
aprisionamento, “gerando e mantendo espaços e tempos diferentes aos 
habituais dentro da prisão, configurando caminhos pouco explorados 
e visibilizados das prisões: o do encontro, a palavra, o intercâmbio e a 
produção compartilhada”8 (FreJtman, 2009).

Os resultados nesses espaços são múltiplos e de uma riqueza ini
maginável. Portanto, podemos nos encontrar diante de obras de tea
tro, revistas autogerenciadas, murais, espaços de rádio, poesias, contos 

8 Traduzido de Valeria Frejtman. Haciendo Sutura. Publicación del Proyecto Abrir 
Puertas, Talleres de periodismo y literatura en cárceles, 20082009. Laboratorio de 
Políticas Públicas, Buenos Aires. Disponível em: <http://www.lppbuenosaires.net/
documentacio n pe dagogica>.
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que circulam e rompem a lógica do aprisionamento. Ao mesmo tempo, 
esses  espaços constituem uma oportunidade para aqueles(as) que se en
contram privados(as) da liberdade de encontrarse com novos modos 
de conhecimento, novos saberes e experiências que não formavam par
te de seus itinerários de vida habituais, conformando novas oportunida
des e imaginários de vida impensados anteriormente e que constituem 
uma marca indelével na vida dos presos e presas, ao recuperar sua liber
dade e, em muitos casos, se tratar de uma possível reconfiguração ou 
reescrita  do projeto de vida caso sejam estabelecidos os canais de articu
lação necessários para que essas experiências continuem do lado de fora.

Existe, por outro lado, com relação ao controle e monitoramento, 
um espaço concreto de participação da sociedade civil no marco do 
Protocolo Facultativo Contra a Tortura da ONU (mecanismo complementar 
à Convenção contra a tortura e outros tratos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, da ONU, adotado no ano de 2002). A esse respeito é muito 
importante que se possam realizar levantamentos sobre a situação edu
cativa nas prisões – vale recordar aquilo que já foi problematizado sobre 
as necessidades implicadas nisso. 

A partir das organizações, a sociedade civil pode converterse em 
vigilante do desenvolvimento e realização do direito à educação nas 
prisões, indicando e enfatizando para o Estado as situações que levem à 
sua fragilidade. Pode também ter a possibilidade de chegar à instância 
jurídica desse direito no caso de sua violação, principalmente no que 
tange ao seu acesso/desfrute.

Dessa maneira, de uma ou outra forma, a sociedade civil inter
vém, comprometendose com o acesso e com a qualidade da educa
ção nas prisões.

Com relação às ações concretas com as quais intervém a sociedade 
civil, o informe anteriormente mencionado da ONU se expressa da 
seguinte forma: 

La educación debería estar orientada al desarrollo integral de la per
sona e incluir, entre otras cosas, el acceso de los reclusos a la educa
ción formal e informal, programas de alfabetización, educación  básica, 
formación profesional, actividades creadoras, religiosas y culturales, 
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educación física y deportes, educación social, educación superior y 
servicios de bibliotecas. 

E segue: 

Sin la participación activa de particulares, instituciones académicas, 
ONG y organizaciones intergubernamentales competentes en la 
materia, la educación de los reclusos sería mucho más precaria de 
lo que es actualmente y en algunas instituciones ni siquiera existiría.

Tratase, em resumo, de fortalecer a prática que é própria do Estado, 
mas que, conforme é sabido, embora devesse atuar por si mesmo e ser 
capaz de satisfazer todos os requerimentos sociais, nem sempre ocorre 
dessa forma e, portanto, enquanto discutimos sobre a qualidade insti
tucional do Estado, é pertinente e necessário envolverse nesses vazios. 

Considerações finais

Partindo do objetivo proposto, de ampliar o debate sobre a educa
ção pública nas prisões a partir da perspectiva dos Direitos Humanos, 
reforçamos as ideias problematizadas sobre prestar particular atenção à 
construção histórica de certas noções que são essenciais para compreen
der determinadas formas de ser, pensar e agir da sociedade civil.

Sobre esse modo de ser, tentamos problematizar a importância do 
acesso a uma educação de qualidade garantida para todas as pessoas em 
condições de privação de sua liberdade. Isso porque defendemos que a 
educação constitui a maneira mais genuína de ampliar as possibilidades 
reais de inserção social, econômica e cultural e, mais ainda, porque 
promove o desenvolvimento da integridade das pessoas como reconhe
cimento do direito humano à educação como tal. O Estado, por sua 
parte, é encarregado de oferecer as garantias permanentes por meio de 
sua Normativa vigente.

Entretanto, acreditamos que a sociedade civil possui papelchave na 
garantia do exercício pleno do direito, pois através de suas ações de 
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promoção, controle e fortalecimento, tenta conformar um modo de ser 
que definitivamente opere como sustento de uma decisão política basea
da em um pensamento crítico sobre a realidade e suas consequências.

Por outro lado, como já afirmamos, porque as propostas concretas de 
intervenção por meio da educação informal oferecem ferramentas que 
são traduzidas em habilidades para a vida que a escola, com sua própria 
lógica escolarizante, não oferece.

Mencionamos, finalmente, que se trata de uma situação educativa 
com um entorno que apresenta uma especificidade que não pode deixar 
de ser atendida se a intenção é garantir o direito humano à educação. 

Porque, la garantía del derecho a la educación pública en cárceles y 
una educación en Derechos Humanos, seguramente favorecerá a la 
búsqueda incansable de tener cárceles más humanas, más democrá
ticas, más públicas, como también a ser la oportunidad de dar ‘voz’ a 
aquellos que no la tienen (scarfó, 2008, p. 32).
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