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1. A Liberdade é azul1 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

(Artigo 1o da Declaração Universal dos Diretos Humanos).

A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liber

dades fundamentais (Artigo 5o, item XLI – Constituição Federal).

A liberdade é um direito fundamental. Ideia alicerçante, o princípio da 
liberdade tem mobilizado a história desde sempre, é transversal à vida e à 
existência dos agrupamentos humanos, interpondose, quer à orga nização  
macrossocial, quer às relações interpessoais. No funciona mento das socie
dades, a causa da liberdade tem sido permanente motor de conflitos e de 

* Mestre e doutor em Educação Brasileira pela UFC. Servidor da Secretaria de Jus
tiça e Cidadania (seJUs) e orientador pedagógico da Escola de Gestão Penitenciária 
e Formação para a Ressocialização (EGPR) do Ceará. Membro fundador do Núcleo 
de Estudos Permanentes de Políticas Penitenciárias (NUEPP) e da Mesa Estadual de 
Negociação Permanente (MENP) da seJUs junto ao governo estadual .
1 Referência ao filme do mesmo nome, primeiro da Trilogia das Cores, do diretor 
polonês Krzysztof Kieslowski, que adotou como tema as cores da bandeira e o lema 
nacional da França: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. São títulos da trilogia: A Li-
berdade é Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é  Vermelha. 
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avanços sociais envolvendo episódios de maior ou menor repercussão so
ciológica com a promoção de adventos como as guerras, a escravidão, os 
levantes populares e outros, em todos os tempos. Desde a Revolução Fran
cesa (1789), marco da modernidade, o tema da liberdade se impôs para a 
civilização cristã ocidental de forma regular, consagrandose a partir da De
claração Universal dos Direitos Humanos da ONU (1948), como princípio 
global indissociável da pessoa humana. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos faz mais de vinte referên
cias à liberdade, ora como fundamento, ora como preceito consagrador 
de direitos inalienáveis. As liberdades de palavra, de crença e de viver 
a salvo do medo e da necessidade são proclamadas pela ONU como as 
mais altas aspirações do homem comum. 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” é o 
princípio que funda a Declaração, logo no seu artigo 1o, senten ciando 
nos artigos seguintes que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à se-
gurança pessoal, sem distinção de qualquer espécie. São proclamados, ainda, 
como preceitos basilares das Nações democráticas, a universalidade do 
direito à liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade 
de religião, liberdade de opinião e de expressão, liberdade de locomo
ção, liberdade de residência, liberdade de reunião e associações pacíficas 
e a liberdade de voto.

A Liberdade é, por extensão, princípio intrínseco ao funcionamento 
do Estado Democrático de Direito, que tem, no caso do Estado Bra
sileiro, entre seus fundamentos, a cidadania, a dignidade da pessoa, o 
trabalho e o pluralismo como valores sociais permanentes, conforme 
declina o artigo 1o da Constituição Federal (brasil, 1988). A Consti
tuição define, ainda, em seu artigo 3o, quatro objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (brasil, 1988). 

Observamos que todos os princípios que subsidiam os obJetivos 
fUndamentais da república brasileira transversalizam o Sistema Peniten
ciário de forma complexa. Senão vejamos: I – as prisões são, talvez, o 
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segmento de funcionamento da sociedade que mais agride os ideais de 
liberdade (aqui entendida como algo muito maior que o direito de ir e 
vir), de justiça (algo muito maior que o direito de punir) e de solidarie-
dade (algo muito maior que o gesto caritativo, a atenção e a solicitude). 
As ideias de liberdade, justiça e de solidariedade não podem mais ser 
ignoradas como parâmetros referenciais pedagógicos e administrativos 
articuladores de um projeto de gestão penitenciária planejada na pers
pectiva de orientar a pessoa presa para o exercício da liberdade futura; 
II – a ideia de desenvolvimento – quer institucional, quer humano – é 
completamente estranha ao exercício da execução da pena. As prisões 
são redutos medievais encravados numa sociedade de comunicação de 
massas que navega nos mares da virtualidade. Uma sociedade que alija 
um dos seus segmentos dos avanços e conquistas globais é uma socieda
de mutilada; o ideário de desenvolvimento é um norteador fundamental 
para a tarefa finalística do tratamento penal; III – a prisão é notoriamen
te uma instituição de classe, feita para pobres marginalizados; é o lugar 
social onde certamente são expostas de forma mais contundente as de
sigualdades sociais – no caso das populações encarceradas cremos não 
ser mesmo despropositado falar em um apartaid social. A organização 
penitenciária, enquanto braço de funcionamento do Estado Democrá
tico de Direito, precisa ser gerida no propósito de, se não de erradicar, 
mas, minimamente, reduzir desigualdades, visto que a clientela sob sua 
custódia ou tutela é matériaprima das desigualdades, por excelência; 
em suma, há que se desenvolver uma cultura de erigir cidadãos para 
o exercício da liberdade em substituição à ideia recorrente de erguer 
muros para segregar marginais, sem propor nenhuma outra perspectiva 
além desta; IV – as prisões funcionam exatamente na contramão dos 
ideais da promoção do bem de todos sem quaisquer formas de discrimina
ção: mais que discriminar, estigmatizam e excluem de forma eliminató
ria promovendo, sim, a deterioração humana e social dos seus tutelados. 
Há que se inserir, urgentemente, as prisões no projeto constitucional da 
República brasileira. Uma socie dade que deve se constituir livre, justa, 
solidária, desenvolvida, com menos pobreza, menos marginalização e 
desigualdades sociais e preocupada em promover o bem de todos, pre
cisa fazêlo de forma realmente democrática, sob pena de criar fossos 
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de solo movediço ao seu desenvolvimento global como Nação e como 
projeto de coletividade.

Tais postulados, contudo, são algo que está (pro)posto, um cons
truto potencial cujos caminhos, plurais e dinâmicos, se movimentam 
incessantemente por força mesmo dos fluxos da vida – dos indivíduos 
e das coletividades – e que sem a atenção continuada das ideias sobre a 
práxis pode se alienar facilmente dos seus fundamentos. 

Na contracorrente de um projeto arquetípico de sociedade, alicer
çada na democracia, está a ruptura com seus preceitos, a violência e o 
crime que afrontam reiteradamente a organização social. Disso decorre 
todo um aparato repressivo e “reparatório” na engrenagem de funcio
namento social em que se inserem as prisões, em conjunto com uma 
rede de outras instituições. Os contextos por onde se movimentam os 
propósitos reparatórios relativos à organização penitenciária, contudo, 
têmse conduzido, reincidentemente, por ações que findam por des
virtuar os princípios da dignidade das pessoas, da cidadanização dos in
divíduos e do pluralismo de ideias, desconstruindo, sistematicamente, 
aquilo que, em princípio, deveriam promover e tornandose, em última 
instância, tão distorcidas quanto as distorções que pretendem combater. 

O aprendizado da liberdade é um exercício a que todos estamos afeitos, 
indivíduos e coletividades, organizações e sociedade civil. E tratando
se de aprendizado extensivo ao contexto macrossocial, deve, necessa
riamente, ser acionado como Políticas Públicas, mobilizando projetos 
políticospedagógicos proporcionais à dimensão do problema focaliza
do. Fazendose o recorte para a abordagem da educação nas prisões, 
partimos da constatação de que todos os segmentos da organização pe
nitenciária carecem de projetos pedagógicos para o que, supostamente, 
seria uma necessidade da pessoa presa: educarse para a construção e 
consolidação de um projeto de liberdade. 

Quando se fala de Educação nas Prisões nos reportamos, imediatamente , 
à pessoa do preso como sujeito2 dessa educação. Desde já, contudo, in

2 Na relação de conhecimento, o sujeito é o correlato do objeto, isto é, o que conhece 
em oposição ao que é conhecido: o pensamento, a percepção, a intuição etc. Analogi
camente, objeto é o correlato do sujeito, isto é, o que é conhecido, em oposição ao que 
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terpomos uma questão de fundo histórico que é anterior a este propó
sito: a própria organização penitenciária precisa, ainda, instrumentali
zarse para se desincumbir da tarefa social da educação da pessoa presa. 
Ou se poderia dizer simplesmente que as prisões, enquanto segmentos 
de funcionamento da organização social, carecem de um projeto educa
cional tanto quanto a clientela a que atende. 

Mesmo quando se restrinja a abordagem da educação do recluso pe
nal, pontualmente, à sala de aula, existem inúmeras barreiras a serem 
superadas – há um lapso imenso entre o direito presumido da pessoa 
presa à educação e a concretização do acesso. A presunção do direito 
do presidiário à educação principia na lógica elementar de que, sendo o 
Estado responsável pela custódia e tutela do encarcerado e que deve apre
sentar como resultado esperado a sua (re)integração à sociedade livre, 
nada justifica que não ofereça a este indivíduo o mais basilar de todos os 
instrumentos de desenvolvimento humano: a educação. Mas, no âmbito 
do funcionamento do Estado Democrático de Direito, preferimos acio
nar a Constituição Federal que determina, em seu artigo 23, como com
petência comum dos governos Federal, Estadual e Municipal, o acesso à 
educação, à cultura, e à ciência (brasil, 1988). 

A prisão restringe tão somente a liberdade de ir e vir, conforme 
declina o artigo 3o da Lei de Execução Penal, LEP (kUehme, 1999): 

“ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 
atingidos pela sentença ou pela lei”. Portanto, como qualquer cidadão 
comum, o preso preserva o direito à educação, mas, na condição de 
recluso, sob a tutela do Estado, a oferta da educação tornase um quá
druplo imperativo posto para a gestão penitenciária: enquanto direito 
constitucional, como tarefa tutelar, pela circunstância do impedimento  
do preso de buscála por iniciativa própria mas, sobretudo, pelo contra
ditório de sonegála enquanto é missão institucional promover as condi-
ções para a integração social do sujeito encarcerado. 

Quer arguindo uma lógica elementar, a lei, a ética, a moral, a 
vontade política ou responsabilidade social, trabalhadores penitenciá
rios e socie dade civil precisam tornar inadmissível o fato de o Estado 

conhece; aquilo que é real ou realizável e se torna motor da ação de um sujeito.
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 continuar mantendo sob tutela ou custódia, durante anos, o apenado 
penal e não fazer o mínimo possível pela promoção desse indivíduo 
enquanto pessoa e enquanto sujeito social. A sala de aula é esse mínimo 
de que não se pode mais isentar a gestão penitenciária, enquanto braço 
do Estado na administração da execução penal. Se a administração peni
tenciária referenciar o projeto de gerenciar as prisões sobre o princípio 
inalienável da integração social do sujeito encarcerado, a educação emergirá, 
naturalmente , como a mais elementar das condições a serem promovidas. 

Se historicamente o campo da execução penal sempre foi minado 
por um sem número de barreiras e impedimentos de diversas ordens – 
mais notadamente culturais e ideológicas –, podemos vislumbrar, neste 
início de século (e de milênio), o horizonte histórico onde, igualmente, 
já emergem os fundamentos que possibilitarão reescrever a história das 
prisões, da gestão penitenciária, do tratamento penal e do penitencia
rismo – enfim, da relação da sociedade com os seus reclusos e egressos 
penais. Inúmeros são os instrumentos legais, os dispositivos sociais e as 
organizações, nacionais e internacionais, cujos olhares e preocupações se 
voltam para a sociologia do ambiente penitenciário. 

2. A Igualdade é branca

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 

(Artigo 5o da Constituição Federal). 

Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais (Artigo 3o, item III – objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil). 

Instrumento referencial da execução penal, a LEP (kUehme, 1999) 
nos oferece, já no seu artigo 1o, o fundamento em torno do qual deve 
girar o “eixo de resoluções” do tratamento penal e, consequentemente, 
da gestão penitenciária: “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”. A 
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tarefa da (re)integração social deveria ser, portanto, o princípio gera
dor da experiência do encarceramento, em todos os seus âmbitos, mas, 
especificamente, para a gestão setorial. 

Se é objetivo primário da LEP efetivar as disposições da sentença, a pers
pectiva da liberdade futura da pessoa presa, proposta como harmônica in-
tegração social, é colocada no horizonte extramuros como objetivo maior. 
O propósito de cumprir as disposições judiciais, não sendo a finalidade 
última da sentença condenatória, não se justifica por si mesmo. Contudo, 
a lei é um devir, um vir a ser, uma intenção que, se não lhe for dada con
sequência, tornase letra morta. Não sendo possível dissociar a gestão 
peni tenciária dos propósitos da execução penal, resta a todos os escalões 
da organi zação carcerária orientar um projeto de gestão no sentido de 
proporcionar as condições necessárias à efetivação do objetivo superior da 
lei: a harmônica integração social do condenado. Este princípio é anterior 
e posterior ao delito. A harmônica integração social da pessoa é propósito 
fundante das sociedades democráticas, consubstanciado nos princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana, no exercício da cidadania, 
no ideal da justiça social, entre outros (brasil, 1988). A questão é que todos 
estes ideais, muitas vezes fragilizados no contexto da organização social, 
são sumariamente descartados pela organização penitenciária no trato 
com o recluso penal. 

Não haverá harmônica integração social do condenado sem que, minima
mente, sejam proporcionadas as condições para um harmônico tratamento 
penal. O tratamento penal – entendido sucintamente como o conjun
to das relações cotidianas da organização penitenciária com a pessoa 
presa – é, portanto, referência preliminar para um projeto para o exercí-
cio da liberdade a ser efetivado pelo Estado como tutor da pessoa presa. 
Negando sistematicamente o propósito da harmônica integração social do 
condenado, a gestão penitenciária joga no lixo a função social da pena, 
sobre a qual ela tem a responsabilidade da administração e da produção 
de resultados. Por omissão, negligência, preconceito, descaso social, inob
servância da Lei, inapetência, ausência de vontade ou de projetos políticos, 
entre tantos outros fatores possíveis, o fato é que a gestão penitenciária 
tem, historicamente, traído a sua função primordial. Podese afirmar 
que, com essa ação sistemática, presta um desserviço à sociedade. 



230

o espaço da prisão e suas práticas educativas

A referência para a desincumbência dessa dívida social, indefinida
mente rolada, é, primariamente, a observância das leis específicas ou 
genéricas atinente à questão. Coerente em sua orientação doutrinária, 
a LEP não somente define princípios e objetivos, mas indica os instru
mentos e dispositivos possibilitadores. Neste sentido ressaltamos o seu 
artigo 83: “O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá 
contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assis
tência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva”. O § 1o do mes
mo artigo ainda enfatiza: “Haverá instalação destinada a estágio de estudantes 
universitários”. Ou seja, os indicadores legais estão postos, propostos e 
teoricamente fundamentados. 

Também as Regras Mínimas para o Tratamento de Presos no Brasil 
(brasil, 1995) oferece indicadores para as funções sociais da pena de prisão: 

O fim e a justificação de uma pena de prisão ou de qualquer medida 
privativa de liberdade é, em última instância, proteger a sociedade 
contra o crime. Este fim somente pode ser atingido se o tempo de pri
são for aproveitado para assegurar, tanto quanto possível, que depois 
do seu regresso à sociedade o delinquente não apenas queira respeitar 
a lei e se autossustentar, mas também que seja capaz de fazêlo (brasil, 
1995, Regra 58).

A privação de liberdade deve ser, portanto, um recurso de conten
ção temporária usado pelo Estado que custodia e tutela o infrator no 
propósito de imobilizálo, mas, de fato, o imobiliza apenas parcialmente. 
Enquanto recurso, o período da reclusão – até porque o Estado dispõe 
do indivíduo durante 24 horas por dia, por um período mais ou menos 
longo – deve ser administrado e planejado proativamente com vistas à 
obtenção de um resultado a ser oferecido à sociedade que, em primeira 
e última instância, requer e custeia a existência das prisões e de todo 
o sistema de Segurança e Justiça que a antecede, mas requer também 
que elas funcionem na perspectiva do aperfeiçoamento da gestão da 
própria sociedade. A sociedade precisa que a organização penitenciária 
funcione e reverta o seu trabalho em proveito da coletividade livre. Só 
há uma forma de transformar o custo de manutenção das prisões em 
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investimento social: gerir a experiência da prisão em função da expe
riência da liberdade – tanto da liberdade perdida quanto da liberdade 
advinda. Outros trechos das Regras Mínimas para tratamento de presos 
(ONU, 2010a) enfatizam a perspectiva da liberdade futura da pessoa 
reclusa como responsabilidade da organização penitenciária:

O tratamento dos condenados a uma punição ou medida privativa de 
liberdade deve ter por objetivo, enquanto a duração da pena o permi
tir, inspirar-lhes a vontade de viver conforme a lei, manter-se com o produto 
do seu trabalho e criar neles a aptidão para fazê-lo. Tal tratamento estará 
direcionado a fomentar-lhes o respeito por si mesmos e a desenvolver seu 
senso de responsabilidade (brasil, 1995, Regra 65, grifos nossos). 

Fomentar o desejo de observância da lei, habilitar como trabalhador, 
desenvolver o respeito por si mesmo, pelos outros e sedimentar o senso de 
responsabilidade são tarefas propícias à Educação. Como ninguém educa a 
ninguém, no sentido de impingir conhecimento, vontade, nem crescimen
to pessoal – particularmente se o educando é um indivíduo que já transitou 
pela experiência da marginalização, da delinquência e da segregação – um 
projeto de educação na prisão deve, necessariamente, ser proposto como 
um trabalho de parceria institucional, reconhecendose como parceiros 
todos aqueles que interagem no funcionamento orgânico da instituição – 
gestores, trabalhadores de todas as matizes e presos, em primeiro plano, 
sem esquecer os familiares e outros segmentos com atua ção transversal ao 
cotidiano institucional, em outros planos de projeção possível no interesse 
de um projeto pedagógico. 

Enfim, cremos ser possível afirmar que um projeto de educação 
para a prisão deve aferir o conceito de liberdade como eixo orientador , 
referencial primário extensivo a todos os módulos e disciplinas e trans
versal a toda a sua arquitetura pedagógica. Metaforicamente podería
mos  tomar emprestado o lema da Conjuração Mineira: “libertas quae 
sera tamen” – liberdade, ainda que tardia. 
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3. A Fraternidade é vermelha

Todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e devem agir 

em relação umas às outras com espírito de fraternidade (Artigo 

1o da Declaração Universal dos Direitos Humanos).

(…) um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores su

premos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos… 

(Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil).

Embora seja elemento fundamental na vida da pessoa humana, a li
berdade pode ser realocada na trajetória do sujeito colocado em situa
ção de marginalidade. Afinal, a sua liberdade já está comprometida por 
facetas de exclusão em um conjunto de aspectos. Quanto mais estiver 
imerso em diferentes dimensões de segregação social, mais despossuído 
como pessoa, como cidadão e como sujeito social estará o indivíduo 
marginalizado. A circunstância da privação de liberdade é apenas mais 
um aspecto em uma agenda de privações, como uma condição quase 

“natural” do percurso excludente. 
Quando falamos de despossuição não estamos mais nos referindo à exclusão, 

simplesmente. Nem toda exclusão é despossuidora – há um hiato que é 
temporal, sociológico, psicológico, histórico e até psiquiátrico entre as 
duas condições na vida do sujeito marginalizado. A despossuição é um está
gio avançado da exclusão, em que um conjunto de elementos fundamen
tais para que o indivíduo se constitua como pessoa e como sujeito social 
está profundamente deteriorado. Um despossuído é um excluído em 
condição extrema. A segregação penal talvez seja a última fronteira do 
processo despossuidor. A prisão realiza em seu cotidiano um movimento 
que nega sistematicamente (quase) tudo ao recluso e que o destitui grada
tivamente de (quase) tudo que ele ainda preserva de estatura humana e 
como sujeito socialmente possível. Esse processo – que é pedagógico – no 
percurso do qual há uma pretensão de se ensinar ao recluso penal a reco
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nhecerse na condição deserdado social e a introjetar a miséria humana 
em que está imerso é o que chamamos de pedagogia da despossuição.

O processo excludente perfaz um percurso que inclui desde perdas 
e danos circunstanciais, de maior ou menor monta, convencionais à 
vida de toda pessoa, se estende à inacessibilidade a determinados bens 
e serviços, a determinadas condições e lugares sociais, podendo avançar 
para amputações e mutilações mais ou menos graves em que algumas são 
percebidas como irreversíveis, ou como situações intransponíveis para 
o sujeito marginalizado que, então, pode adotar, como reação, a ideia de 
que somente encontrará respostas e compensações no confronto radical, 
enveredandose pela inobediência reiterada, pela afronta, pela violência, 
pelo crime e pela delinquência ativos. 

O caminho à margem deixa de ser uma experiência circunstancial, 
um lapso temporal da vida, e passa a ser, gradativamente, naturalizado pe
los círculos sociais circundantes e pelo próprio indivíduo, como condição 
social e humana inevitáveis. Um pensamento reducionista, tendente ao 
senso comum, atribui unicamente ao sujeito delinquente a responsabili
dade pelos seus equívocos, entendendo o delito cometido como um ato 
de vontade pessoal, um arbítrio que teve como juiz, isoladamente , a sua 
própria consciência – o sujeito teria uma “índole delinquente”.

Quando a marginalidade tornase o móvel que (im)pulsiona a vida 
do indivíduo, liberdade para ele passa a significar outra coisa: o direito 
de não se submeter a uma ordem social que o nega, que lhe sonega, 
que o renega e que o esmaga. O exercício de uma liberdade arbitral no 
movimento de afirmarse na contracorrente de uma conjuntura que não 
o reconhece, que o contesta e repudia, finda por custarlhe uma das di
mensões fundamentais da liberdade – aquela que tem maior visibili dade 
e, talvez por isso, tenha uma feição, pelo menos aparentemente, mais 
contundente , pois cerceadora de vários outros aspectos da vida do indi
víduo – a liberdade de ir e vir. 

Se são muitas e irremediáveis as perdas, os “retornos e compensações” 
podem ser significativos para o transgressor contumaz. A delinquên
cia pode representar não somente um mercado de trabalho (o crime 
organizado movimenta o quarto maior volume de dinheiro no mundo, 
segundo o Banco Mundial), mas também pode oferecer projeção, um 
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lugar onde ele pode ser reconhecido, ser alguém – mesmo no gueto –, 
mas um lugar onde pode ter um status e poder geralmente proporcionais 
à sua projeção no submundo. Não é à toa que a violência e a marginali
dade são pautas permanentes e de especial destaque na rede midiática. 
Ao noticiário policial são dedicadas páginas exclusivas em todos os maio
res jornais, manchetes e chamadas de primeira página, espaço garantido 
no jornalismo de ho rário nobre, além de programas especializados no 
rádio e na televisão. Em circunstâncias normais, o cidadão comum difi
cilmente alcançaria tamanha atenção da mídia e, por extensão, de outros 
segmentos da sociedade. 

É um ser humano aos pedaços que comumente chega às prisões e 
que deve ser móvel da Educação – de um projeto educacional diferen
ciado, objeto de muitas peculiaridades. 

Mesmo representando uma ruptura drástica, a liberdade de ir e vir 
finda sendo contextualizada como um acidente de percurso na trajetória 
marginal. Na prisão, o encarcerado se acostuma a pensar na liberdade 
com um plano de fuga. À gestão penitenciária cabe oferecer um “plano 
de fuga” alternativo, ou será vítima do primeiro; ou aprende a trabalhar 
proativamente, ou fundamenta o seu trabalho apenas em ações reativas, 
improvisadas, paliativas ou, quando muito, preventivas no enfrentamento à 
inesgotável inteligência, criatividade e audácia da pessoa presa, qualidades 
estas atiladas pela condição extrema  da reclusão. 

Por mais antagônico que pareça, a prisão poderia representar uma 
oportunidade na trajetória do sujeito marginalizado porque, agora, a 
sua condição é de recluso penal, em que o Estado o mantém vinte e 
quatro horas por dia sob a sua guarda e é responsável pela sua tutela. 
Todas as oportunidades a que talvez o sujeito preso não teve acesso ou 
desperdiçou na vida livre deveriam ser tentadas na prisão: educação for
mal, assistência jurídica, acompanhamento regular à saúde física e men
tal, assistência social extensiva à família, aprendizados profissionalizantes, 
exercício regular de um ofício, assistência religiosa e espiritual, lazer… 

Enfim, dispondo do sujeito em tempo integral, o Estado tem a possi
bilidade de propor um projeto políticopedagógico de amplas proporções 
para o seu período de encarceramento. É a esse plano de fuga alternativo a 
que nos referimos. Se a gestão for capaz de oferecer um projeto para admi
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nistrar a passagem da pessoa presa pela prisão, o plano de fuga pela evasão 
é que seria uma segunda alternativa, uma saída por conta e risco de quem 
optasse por essa estratégia. 

O inevitável retorno da pessoa presa ao convívio social, a sua rein
serção no mundo livre pode ser pensado e referenciado como um ponto 
estratégico para o trabalho da gestão penitenciária. É possível construir 
um Projeto de Liberdade desde o primeiro dia da chegada do indivíduo à 
prisão. Enquanto o preso ainda não foi contaminado pela corrosiva cul
tura prisional, enquanto ele ainda não foi institucionalizado pelo gueto, 
seria mais factível cooptálo como copartícipe ativo de um projeto do 
seu próprio retorno à liberdade. Mas é fundamental que a pessoa presa 
não seja pensada como elemento meramente passivo ou passível de pro
jetos de terceiros, mas ser solicitado como coarquiteto e principal cons
trutor de um projeto possível para a execução da própria pena, tendo 
sempre em perspectiva a liberdade futura. Percebemos ainda como ba
silar que um projeto de liberdade seja trabalhado na perspectiva do retorno 
ao convívio social, não apenas como uma abertura de portas. 

Em suma, parafraseando o primeiro livro de Paulo Freire A Educação 
como prática da Liberdade (freire, 1979), pensamos a Liberdade como prá-
tica da Educação. Não se trata de mera inversão de palavras, mas de um 
redimensionamento pedagógico em que a liberdade pode ser proposta 
como móvel de um projeto de educação possível nas prisões, onde a 
liberdade futura do sujeito encarcerado seria posta como perspectiva 
para um Projeto Educacional. 

Com esta orientação teórica, dentro de Um proJeto edUcacional pos
sível para o ambiente prisional, a Liberdade deve ser referenciada como 
elemento a ser pedagogizado no intercurso das práticas organizacionais, 
das condutas individuais e coletivas e do cotidiano da prisão. O princí
pio da Liberdade, precioso para o sujeito encarcerado, seria tomado  por 
tema, princípio possibilitador no redimensionamento da circuns tância do 
aprisionamento e ressignificador de toda a experiência da prisão. 

A liberdade como extensão da prisão é uma condição que já está pos
ta: inevitavelmente, um dia a pessoa presa retornará ao mundo das ruas. 
Em que condições retornará, com que bases e com que ferramentas 
 reconstruirá o seu convívio com a sociedade diz muito mais respeito a 
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cada gestor, a cada trabalhador penitenciário e à sociedade do que supõe a 
vã filosofia da repressão. 

Para além das atividades de sala de aula e das disciplinas regulares, 
uma educação para reclusos penais precisa ser pensada na perspectiva 
de pedagogias que capacitem o sujeito recluso para o exercício da liber
dade – para reconhecerse como indivíduo, como sujeito social e como 
cidadão e para assumir o leme da sua vida. 

4. A diversidade é multicolorida

Historicamente, a organização penitenciária tem caminhado no con
trafluxo da Educação, no sentido finalístico dessa ciência. A Pedagogia da 
Despossuição, que orienta o cotidiano da execução da pena e se reproduz 
indiscriminadamente na relação com a pessoa presa, tem como resultado 
pretenso o deslocamento do sujeito encarcerado de todos os seus “luga
res de possibilidade” para induzilo a reconhecerse em um único lugar 
no mundo: o de refugo social, lixo humano, marginal. Incoerentemente, 
pretendese que o egresso penal se comporte como cidadão depois de 
ter sido longamente reduzido no trato, em atos e destratos, à condição 
de bandido, de delinquente. Pretendese que o recluso penal tenha uma 
conduta pacífica e “normal” quando foi tratado, anos a fio, com ideias, 
discursos, condutas e atitudes mesquinhas, perversas e violentadoras, 
mesmo quando isso não implique em espancamentos e maus tratos físicos. 

O preso é tratado de maneira indigna simplesmente porque se institu
cionalizou a crença de que ele é indigno, que não merece qualquer gesto de 
boa vontade. O senso vulgar cultiva um sentimento de vingança sumária 
em relação ao preso. Tudo no tratamento estabelecido pela instituição peni
tenciária na relação com o preso – literalmente: o tratamento que perpetua 
todos os instituídos pelo ideário da pena, da penalidade, da penitência – 
conspira contra a humanidade, a civilidade, o educacional – que não signi
fica que a prisão não eduque: educa pela experiência, por todo um ideário 
do tratamento penal sistematizado no cotidiano carcerário, pelos apren
dizados contundentes do exercício da segregação levada às últimas conse
quências, pelas histórias de vida submersas que forjam biografias malditas. 
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Toda a estrutura organizacional da prisão – a arquitetura, o ideário, 
a cultura, os rituais, a gestão, a utilização do tempo e dos espaços, os 
objetos, as normas, a geometria dos ambientes, as rotinas, a ideologia 
da segurança etc. – nega reincidentemente a dimensão sensível da pes
soa presa, percorrendo uma trajetória que afirma, reafirma, aprofunda 
e consolida a sua condição marginal. A experiência enfatizada e reite
rada da não liberdade, extensiva a todas as dimensões da vida do en
carcerado, diz respeito e concretiza a pedagogia da despossuição em grau 
avançado de aprendizagem – uma pedagogia que resulta em sedimentar 
a incapacitação do indivíduo para toda uma gestuação social possível. 
Em suma, a prisão mutila o sujeito preso para o exercício da liberdade. 

Tal é, em traços gerais, o panorama da experiência pedagógica que 
a prisão consuma na vida do indivíduo encarcerado. Há de se salien
tar, entretanto, que apesar de sujeitado a uma condição infamante, 
para o sim ou para o não, a prisão não elimina a pessoa presa enquanto 
individua lidade real, sujeito social concreto, portador de determinações, 
capaz de propor objetivos, praticar ações e realizar metas. 

Tal é o quadro de realidade em que se insere a organização penitenciá
ria que, enquanto segmento da organização social, há que ser pensada 
enquanto organização factível. Inversamente ao que anunciam verdades 
do senso comum, não basta vontade política, não basta cada um fazer a sua 
parte, não basta toda a capacidade de indignação de alguns ou de muitos 
atores sociais: a organização penitenciária precisa ser proposta como 
Política Pública e gerida como Programa de Governo a encargo da Gestão 
Penitenciária. Nessa perspectiva, a tarefa de proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado – que antes de ser institucional é 
social – reclama projetos políticos e pedagógicos de porte proporcional à 
dimensão do problema. 

Pensando as prisões numa perspectiva pedagógica, é flagrante ser tão 
importante educar os operadores institucionais e, por extensão, toda a 
organização, quanto educar o preso – ambos os segmentos são sujeitos 
de uma educação para a liberdade. E vamos além: não se trata de dois pro
jetos pedagógicos distintos, mas de um só, com módulos extensivos e 
interativos entre si. 
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Mas o que se poderia entender por educar para o exercício da liberdade?  
Partindose do conceito de educação mais acessível, consultemos o di
cionário (holanda, 1986). edUcação: “processo de desenvolvimento da ca-
pacidade física, intelectual e moral do ser humano em geral, visando à sua melhor 
integração individual e social”; e liberdade: o “poder de agir, no seio de uma 
sociedade organizada, segundo a própria determinação, dentro dos limites im-
postos por normas definidas – as leis, a organização política, social e eco
nômica, a moral, etc.”.

É possível derivar, como eixo de orientação de um projeto pedagó
gico para a prisão, o resgate das capacidades sumariamente negadas pelo 
tratamento penal – desenvolvimento humano, intelectual, moral e físi
co, com vista à inserção individual e social da pessoa presa, dando relevo 
especial à negociação de normas que orientem a determinação individual 
em função da relação com o outro e com a coletividade – entendemos que 
nesse campo de ações residem os equívocos de conduta da grande maioria 
dos reclusos penais. Ferreira (1989) comenta, ainda: 

Quanto à liberdade humana, o problema consiste, quer na deter
minação dos limites que sejam garantia de desenvolvimento das 
potencialidades dos homens no seu conjunto – as leis, a organiza
ção política, social e econômica, a moral, etc. –, quer na definição 
das potencialidades que caracterizam a humanidade na sua essência, 
concebendose a liberdade como o efetivo exercício dessas poten
cialidades, as quais, concretamente, se manifestam pela capacida
de que tenham os homens de reconhecer, com amplitude sempre 
crescente, os condicionamentos, implicações e consequências das 
situações concretas em que se encontram, aumentando com esse 
reconhecimento o poder de conserválas ou transformálas em seu 
próprio benefício (Dicionário Aurélio, verbete Liberdade).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos complementa:

No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita 
apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o 
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fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e 
liberdades de outrem (ONU, 2010b, artigo 29, § 2).

Emprestandose à edUcação a ideia de desenvolvimento global com 
vistas a uma melhor integração entre indivíduos e destes ao conjunto 
social, e à liberdade a ideia de exercício das potencialidades humanas, 
atravessada pelo problema da determinação dos limites em função do 
contexto macro em que os grupos e as pessoas se inserem, podese 
deduzir que, tanto da perspectiva da Educação quanto da Liberdade, 
os indivíduos precisam – a partir do acesso a dispositivos de inserção 

– desenvolver propósitos e mecanismos de ajustamento que os tornem 
aptos a se reconhecerem como sujeitos proativos, a reconhecerem, pro
gressivamente, os limites e os condicionamentos (pro)postos, as impli
cações e as consequências das situações concretas em que se inserem. 
Aos dispositivos de ajustamentos possíveis, associados aos mecanismos 
de aquisição de aptidões progressivas, chamaremos de desenvolvimen
to de competências. 

Por competência entendemos a capacidade dos sujeitos de se com
preen derem dentro de situações concretas e atuarem a partir da as
sociação de conhecimentos, de saberes e da experiência acumulada e, 
ao mesmo tempo, saberem articular os contextos específicos em que 
se inserem a contextos mais amplos. Em outras palavras: competência 
é a capaci dade desenvolvida por indivíduos ou grupos de vivenciarem 
experiências concretas e localizadas articulandoas com os movimen
tos globais de funcionamento da sociedade e comunidades específicas. 
Ou ainda: competência é a capacidade individual e coletiva de articular 
experiências restritas com os diversos fatores externos que as transver
salizam e modificam.

Por competência, numa perspectiva educacional, entendemos o pa
pel articulador da educação, dando visibilidade e fazendo associações 
entre os contextos de inserção dos indivíduos – sujeitos de um projeto 
educacional específico – e lhes descortinando as múltiplas possibili
dades postas, ou a serem buscadas, e que somente cada indivíduo pode 
agregar como experiência à sua vida concreta. 
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Nessa perspectiva podemos, igualmente, pontuar o qUe competên
cia não é: competência não é a capacidade de executar tarefas isoladas, 
isto é habilidade adquirida. Comumente se costuma pensar competência 
como estar apto para; contudo, por mais que uma tarefa seja feita com 
eficiência e eficácia interna, com prontidão e rigor normativo, com de
talhamento circunstancial e com profissionalismo, se os seus agentes 
não forem capazes de compreenderem os sentidos e os significados, os 
desdobramentos e as consequências imediatas e de longo alcance que o 
seu trabalho gera, em suma, as implicações que são inerentes e as que 
são extensivas à experiência enfocada, serão invariavelmente engolidos 

– o operador e sua tarefa – por dimensões externas desconsideradas. O 
que não conhecemos afeta profundamente o que fazemos e o que sabe
mos. Em suma, não há competência sem conheci mento contextual. As 
tarefas executadas de forma isolada, descontextualizadas das suas cone
xões macro, são o que chamamos de tarefas burras. Tarefas burras se re
sumem a repetirem, indefinidamente, determinadas ideias, determinados 
procedimentos e determinados resultados – não produzem movimento, 
não saem do lugar, não percebem outro rumo, não se modificam nem mo
dificam nada. Tarefas burras não geram competência – no sentido de que 
a competência é uma força mobilizadora, que faz avançar. Competência 
jamais rima com acomodação mental, com reprodução indefinida de ideias, 
tarefas ou processos. 

Há que se ressaltar que a competência pode ser direcionada a pers
pectivas diferentes e até mesmo divergentes, segundo a compreensão pos
ta, os conhecimentos envolvidos, os saberes acumulados e os propósitos 
estabelecidos para a experiência. Nesse sentido, a competência da gestão 
penitenciária pode se aperfeiçoar numa expectativa meramente repressiva, 
cujos investimentos são buscados no sentido de aprofundar a segregação. 
O uso de tecnologias de ponta, a orientação dos procedimentos, a orga
nização dos processos, os objetivos dados aos treinamentos, o aumento 
de efetivos de pessoal e de equipamentos, a sofisticação dos métodos 

– enfim, todo o contexto administrativo das prisões pode ser proposto 
para alcançar a expectativa de tornar o sistema penitenciário mais “se
guro”, mais hermético, mais inviolável. Nessa perspectiva, a segurança 
do ambiente é colocada à frente de uma seguridade social mais ampla, 
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em que o sujeito preso seja projetado para um contexto além dos muros. 
Perdese, exatamente, a amplitude de horizontes para a execução penal, 
resumindo o paradigma da Segurança ao acirramento da segregação do 
indivíduo preso, à maximização do seu isolamento, negandose outras 
dimensões como a humana, a coletiva (no sentido mesmo da coletivida
de encarcerada), a da inserção social depois das grades. A gestão peni
tenciária exercida nessa perspectiva beneficia a sociedade tão somente 
enquanto mantém o preso sob sua custódia ou tutela e se divorcia de 
todo o resto, como se nada existisse além dos muros. 

Uma alternativa possível para a gestão penitenciária (sendo indisso
ciável deste âmbito gerencial a execução da pena, o tratamento penal e 
a tarefa da (re)inserção social da pessoa presa) é a dimensão libertária, 
ou seja, a gestão realizada na perspectiva do exercício da liberdade. O 
que vai distinguir as duas correntes é o desenvolvimento de propósitos 
e o acionamento de mecanismos capazes de dar conta dos objetivos pro
postos como expectativa para a comunidade reclusa. Retornamos, por
tanto, ao horizonte da proposição de Políticas Públicas, da efetivação de 
Programas Governamentais e da atuação da Gestão Penitenciária, enquanto  
braço de execução daqueles. 

Há um pensamento que afirma: dê-me dez criancinhas e as transformarei 
em santos ou demônios. É a Educação que orienta para um ou outro objeti
vo – educar consiste, basicamente, em buscar distinguir e nortear para 
esse ou aquele propósito, projetar caminhos para este ou aquele hori
zonte. Coerentes com o propósito de “proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado”, princípio que fundamenta 
a LEP e que propomos como eixo orientador de uma Educação nas Pri-
sões, reescrevemos o conceito de competência para o contexto prisional 

– o que chamaremos de Competência Integracional. 
Competência Integracional é o desenvolvimento da capacidade dos 

atores institucionais da prisão de se compreenderem e atuarem no âm
bito das ações cotidianas e da gestão penitenciária (com extensão a to
dos os atravessamentos inerentes) articulando conhecimentos, saberes 
e a experiência institucionalizada com o propósito de proporcionar condi-
ções para a (re)inserção social da pessoa presa. A tarefa da ressocialização 
precisa ser pensada e gerida como um empreendimento que, enquanto 
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tal, carece de planejamento, plano de execução, fiscalização, avaliação, 
acompanhamento e reorientações sistemáticas.

À guisa de conclusão

Finalmente, pensamos que um projeto de educação nas prisões – in
cluo nesse universo o preso, os trabalhadores e gestores penitenciários – 
deve desenvolver competências em três patamares fundamentais: com
petências técnicas, competências intelectuais e competências humanas. 

Competências Técnicas: o desenvolvimento de habilidades para fazer 
a instituição funcionar e alcançar os objetivos da Execução Penal, na 
perspectiva da realização do que chamamos de princípio gerador: a (re)
integração social da pessoa presa. São competências técnicas todas as 
tarefas internas ao ambiente da prisão. A gestão, a segurança, os procedi
mentos de controle, o trabalho, a cotidianidade, as normas, os serviços, 
a manutenção, o atendimento e o tratamento penal, entre outras, são 
disciplinas da alçada das competências técnicas.

Competências Intelectuais: é a capacidade de pensar o sistema peni
tenciário como um segmento do funcionamento de toda a sociedade e, 
portanto, pensar a função social das prisões no contexto mais amplo, 
produzindo reflexão teórica e sistematizando um pensamento intelec
tual dedicado à indicação de possibilidades, de caminhos e de respostas 
à questão penitenciária. São próprias deste segmento as abordagens 
relativas à Sociologia, História, Psicologia, Filosofia, Política, enfim, às 
disciplinas da área das Ciências Humanas que relacionem o ambiente 
estrito das prisões aos movimentos globais da gestão social. 

Competências Humanas: poderíamos também designálas como com
petências relacionais, portanto, são universais, como a liberdade. Na 
prisão são, basicamente, as habilidades para lidar com o preso enquanto 
pessoa e não apenas como marginal, observandoo em sua dimensão 
humana e interagindo com os valores sensíveis do encarcerado, a per
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cebêlo enquanto sujeito social que é também pai, filho, marido, artista, 
trabalhador, amigo, desportista, místico, enfim, com todas as dimen
sões do indivíduo pretensamente anuladas pelo ato delituoso e pela exa
cerbação cultural da personalidade delinquente em detrimento de todo 
um conjunto de construtos possíveis na perspectiva da reinserção social 
dessas pessoas, que deve ser, em última análise, a tarefa da educação. Os 
direitos fundamentais e os deveres universais, as religiões, as doutrinas 
humanísticas, as disciplinas humanitárias e humanizadoras, a cidadania, 
a moralidade, a ética, a espiritualidade, em suma, o amor fraternal, são 
disciplinas da alçada do desenvolvimento de competências humanas. 

Finalmente, há de se ressaltar que a divisão do desenvolvimento de 
competências em três patamares fundamentais atende a um propósito 
puramente didático, tem caráter meramente expositivo. No contexto di
nâmico de funcionamento das coisas, das interações relacionais e sociais, 
esses patamares não acontecem isoladamente, eles interagem, dialogam, 
se interpenetram e se transversalizam o tempo todo. Nessa perspectiva, 
devem ser pensados como instância de proposição de uma malha cur
ricular específica, das disciplinas de um curso ou de toda uma rede de 
formação continuada de longo prazo – para a vida toda – que devem orien
tar o funcionamento das escolas de gestão penitenciária para a ressocialização, 
como as que estão sendo criadas em todas as Unidades da Federação Bra
sileira por iniciativa de um programa governamental regido, neste pri
meiro momento, pelo Ministério da Justiça, mais especificamente pelo 
Departamento  Penitenciário Nacional (depen), em parceria com a Se
cretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (secad) do 
Ministério da Educação, que citamos nestas conclusões como referência 
de Política Pública para o segmento penitenciário.
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