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ApresentAção

Ser convidado pela organizadora Elenice Maria Cammarosano Onofre 
para apresentar A educação escolar entre as grades, por um lado, foi motivo 
de orgulho para um velho professor-pesquisador que tem voltado sua 
vida para procurar adquirir alguma consistência de análise sobre os pro-
cessos de exclusão escolar que se abatem sobre grande parte da popula-
ção escolar brasileira. Por outro lado, fui tomado por fortes apreensões 
em razão da temática geral da obra, na medida em que, embora interes-
sado e estudioso dos processos de exclusão que ocorrem nos sistemas 
de ensino, não sou um especialista sobre o sistema carcerário brasileiro, 
um dos eixos que “costuram” esta coletânea. 

Em todo caso, resolvi enfrentar a empreitada, especialmente em ra-
zão da perspectiva que os diferentes autores apresentam sobre a rela-
ção escola–prisão. Em outras palavras, debruçar-se sobre as políticas e 
os processos de escolarização que ocorrem no interior das instituições 
prisionais é, a meu juízo, ter de enfrentar a forma mais evidente da con-
tradição entre a formação e a desumanização do ser humano.

À primeira vista, poderíamos, simplesmente, considerar como pou-
co signicativo procurar entender como se desenvolvem os processos 
de escolarização – que, em suma, têm o objetivo de humanizar o ho-
mem – em diferentes âmbitos do sistema prisional, visto que o cárcere, 
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tal como está constituído no Brasil, não deixa espaço para qualquer pro-
posta humanizadora. 

Assim, os processos educacionais desenvolvidos nas prisões estariam 
fadados ao insucesso total, posto que as estruturas do sistema carcerá-
rio – autoritárias, desumanas e repressoras – não permitiriam qualquer 
espaço de formação dos detentos.

O que podemos retirar desse conjunto de textos é não exatamente 
o contrário, posto que, em geral, os autores constatam que o autori-
tarismo, a repressão e a desumanização são características fundamen-
tais das prisões em nosso país. A maior virtude dele, a meu modesto 
juízo, é, mesmo considerando todas essas limitações – que não podem 
ser negadas à custa de se perder a objetividade inerente aos processos 
de investigação –, de desvelar práticas, muitas vezes pequenas, locali-
zadas e aparentemente pouco relevantes, de resistência, de confronto 
(na maior parte das vezes, surdas mas concretas), de seres humanos 
que, colocados na situação mais opressora – a da privação da liberda-
de –, procuram dar desesperadamente algum signicado às suas vidas, 
mesmo em espaços sociais construídos, em última instância, para tirar 
deles qualquer sentido.

Cabe aqui, frente à armação anterior, uma ressalva. Pequenas, lo-
calizadas e pouco relevantes para quem? Para o aprimoramento do sis-
tema carcerário tenho convicção de que sim, pois que as injustiças e 
opressões do seu interior nada mais são do que a expressão mais escar-
rada das injustiças e opressões às quais é exposta a parcela mais miserá-
vel da população brasileira (que “coincidentemente” superlota as nossas 
cadeias, presídios e penitenciárias).

Mas, e para o próprio sujeito que está, concretamente, submetido 
a esse sistema injusto e desumano que quase nada oferece para a sua 
“ressocialização”? Para esse, sim, a escola da prisão é praticamente o 
único espaço em que ele pode se sentir como homem, em que a marca 
de “criminoso” pode ser amenizada.

Quer seja pela exposição de alguma experiência localizada, mas pro-
missora, quer pela análise de processos escolares estudados, quer pela 
voz de detentos-professores ou detentos-alunos, o que se vê são ho-
mens que continuam a enxergar na educação um espaço para não serem 
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somente “bandidos”, apesar de condenados e colocados em instituições 
que, em síntese, não fazem nada além de segregá-los.

Enm, embora cético quanto à ecácia que os processos de escola-
rização internos ao sistema prisional possam ter naquilo que se conven-
cionou denominar “ressocialização”, são leituras de textos como os que 
compõem esta coletânea que me ajudam a não perder a fé no homem. 
Não naqueles que, em determinados momentos históricos, assumem 
o poder político-institucional e respondem, na maior parte das vezes, 
aos interesses dos dominantes, mas aos “pés-rapados”, aos miseráveis 
que, apesar de todas as condições adversas de vida, continuam a busca 
incessante, e quiçá infrutífera, para se constituírem como “um pouco 
mais humanos”.

E, apesar de todo o insucesso, continuam, continuam, continuam… 
E isto não é pouco.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2007
José Geraldo Silveira Bueno
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