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RESUMO

VARGAS, M. C. O. População carcerária e perspectivas de acesso ao ensino
superior. 2016. 165 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana).
Faculdade de Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2016.
A presente pesquisa propõe a análise do acesso de indivíduos da população
carcerária à educação superior em uma unidade prisional na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para compor o universo de análise foi realizada,
em um primeiro momento, a apresentação do desenho das políticas públicas do
ensino superior federal brasileiro, assim como da organização do sistema prisional e
do grupo de leis referentes à execução penal, no tocante à oferta dos bens
educacionais. O recuo teórico da tese se ampara, assim, em três eixos: as reflexões
em torno da universidade contemporânea propostas por Boaventura Santos (2002,
2003), bem como os conceitos de capital cultural e campo burocrático, de P.
Bourdieu (2007, 2010) e, por fim, o estado penal, de Loïc Wacquant (2007, 2011),
Florestan Fernandes (1975, 1989) e Chico de Oliveira (2003), respectivamente. A
exposição teórica se deu no sentido de evidenciar a sintonia e os hiatos entre os
dois grupos de políticas. A etapa central da pesquisa se deu a partir dos dados
reunidos por meio de pesquisa de campo, que envolveu a mobilização de
documentos, como termos de convênio entre instituições e órgão públicos e,
especialmente, das falas apuradas por meio de entrevistas semi estruturadas junto
aos sujeitos envolvidos no fenômeno sócio-educacional. Essas entrevistas foram
realizadas com 10 estudantes, 2 gestores educacionais e 3 gestores judiciais. O
diálogo com os estudantes procurou identificar quatro aspectos centrais que
sustentam a hipótese da tese: a expectativa de reinserção no mundo do trabalho, a
reelaboração da autoestima em detrimento dos estigmas/rótulos, a chance de
recomposição de vínculos familiares dos estudantes (indivíduos em privação de
liberdade) e o papel da remissão de pena da decisão de ingressar na educação
superior.
Palavras-chave: Acesso ao ensino superior. Educação em prisões. Oportunidades
educacionais. Estado penal.

ABSTRACT

VARGAS, M. C. O. Prison population and perspectives of access to higher
education. 2016. 165 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação
Humana). Faculdade de Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2016.
This research proposes the analysis of access to higher education by inmates
of a prison unit in the metropolitan region of Belo Horizonte, Minas Gerais. To
compose the universe of analysis was carried out in the first time, the presentation of
the structure of public policy of the Brazilian federal higher education, as well as the
organization of the prison system and the group of laws relating to criminal
enforcement, regarding the provision of educational chances. The theoretical retreat
of thesis bolsters, so in three areas: the reflections on the contemporary university
proposed by Boaventura Santos (2002, 2003), the concepts of cultural capital and
bureaucratic field, P. Bourdieu (2007, 2010) finally, the criminal state definition of
Loïc Wacquant (2007, 2011). Sociological interpretations on the challenges of the
Brazilian university, proposed by Florestan Fernandes (1975, 1989), as well as the
progressive deregulation of the labor market put, Chico de Oliveira (2003), also
substantiate the thesis. The theoretical explanation was given in order to highlight the
line and the gaps between the two public policy groups. Based on qualitative
methodological proposal, the exploratory case study was performed based on data
gathered through field research, which involved the mobilization of documents, such
as terms of agreement between institutions and public agencies, and especially the
speeches cleared through semi-structured interviews with the subjects involved in
social and educational phenomenon. These interviews were conducted with 10
students, 2 and 3 educational managers judicial managers. As the universe of
students, we try to identify four aspects that support the hypothesis of this study: the
reinsertion of expectation in the working world, the reworking of self-esteem at the
expense of the stigmata / labels, the chance to rebuild family ties of students
(individuals deprivation of freedom) and the role of penalty remission decision to
enter higher education.
Keywords: Access to higher education. Education in prisons. Educational
opportunities. Penal State.
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INTRODUÇÃO

José Murilo de Carvalho, em ensaio intitulado Brasileiro: Cidadão?, relatou um
interessante caso que lhe ocorrera e que, segundo ele, muito tem a revelar sobre a
ideia de cidadania no Brasil. O episódio é breve e segue abaixo:
Dirigia-me a um sítio localizado a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, quando
fui interrompido por um grupo de pessoas que me pediram para levar uma
senhora ao médico. Atendi e no carro indaguei da razão do pedido. A casa
da mulher tinha sido invadida por policiais militares. Ela sofreu um choque e
passou mal. De regresso do posto médico, (...), me detive no posto policial
para reclamar. Apenas me viram, os policiais se dirigiram a mim com toda
gentileza, dizendo imediatamente: “Pois não, doutor, em que podemos
servi-lo?
Expliquei o caso, argumentei que poderiam ter causado a morte da pobre
velha. O sargento não se abalou. Admitiu terem sido ele e um colega os
autores do feito, mas negou a acusação: “Não invadi, doutor, não arrombei,
foi apenas o peso do meu corpo que forçou a porta do casebre”. Continuou
explicando que a mulher se declarara crente e fora bem tratada (...).
Completou afirmando que o local era ponto de macumba e talvez de tráfico
de drogas, o que justificava plenamente a ação da polícia (CARVALHO,
2005, p. 275).

Do acontecimento exposto, o historiador depreendeu indícios do imaginário
brasileiro no que toca à questão da cidadania. Nas teias do cotidiano, é usual os
órgãos policiais e judiciais serem os definidores da “igualdade de todos perante a lei”
e culminando no quase título social de cidadão, e dividido, de acordo com o relato,
em três categorias: o doutor, o crente e o macumbeiro (CARVALHO, 2005, p. 276).
O doutor é personificado pelos símbolos reunidos pelo próprio relator,
educado, branco, de pele fina, dentes completos e demais indícios de classe, os
quais fazem com que lhe sejam preservados todos os tipos de direitos
constitucionais. Já o crente representa o brasileiro pobre, “embora” honesto e
merecedor de algum respeito, malgrado não esteja acima de qualquer suspeita, tal
como o doutor. Quais direitos podem ser violados e/ou preservados fica a cargo dos
agentes da lei e das instituições formais. Finalmente, vem o macumbeiro, agrupando
o brasileiro pobre, mulato, com baixa educação escolar e volatilidade profissional.
Culpado até que se prove o contrário, tem seus direitos civis e direitos sociais
violados regularmente, sob os auspícios alegóricos estampados em A Revolução
dos Bichos, de George Orwell, de que “Todos os animais são iguais, mas alguns são
mais iguais que outros” (CARVALHO, 2005, p. 276). Por analogia, diríamos, com
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certa cautela, que é sobre essa terceira categoria de cidadão, o macumbeiro, que
esta tese se debruça.
Fizemos, assim, um estudo de caso cujo fenômeno central é o acesso de
alguns indivíduos da população carcerária à educação superior em uma unidade
prisional, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Uma das questões
norteadoras, na primeira fase da tese, foi a comparação entre o marco regulatório do
processo de expansão da educação superior e a forma que, mediante lei, os
estabelecimentos penais consideram o acesso aos serviços educacionais – no caso
a educação superior, como direito dessa população1. Em segundo momento,
realizamos entrevistas com os custodiados estudantes de graduação de uma
unidade prisional no intuito de compor o cenário de expectativas familiares,
profissionais, etc. desses sujeitos sociais frente ao início dos estudos de terceiro
grau.
A ação institucional descompassada repousa no hiato entre a política de
expansão do acesso ao ensino superior e a camada demográfica predominante nas
instituições carcerárias brasileiras. Segundo dados apresentados pelo Departamento
Penitenciário Nacional (DEPEN), no Relatório – Dados Consolidados, 74% da
população prisional estão compreendida entre 18 a 34 anos (MINISTÉRIO DA
JUSTICA, DEPEN, 2008, p. 43). Esse dado é muito próximo do perfil etário dos
alunos matriculados na graduação, predominantemente compreendidos entre 21 a
31 anos, conforme dados do Censo da Educação Superior de 2009 (INEP, p. 21).
Dessa forma, esta pesquisa pretende se realizar em duas vertentes: a da
macro e a da microanálise. Brandão (2001) destaca o fato de que ainda se configura
como um desafio para a pesquisa educacional a superação dos trabalhos que optam
ou pela abordagem microssociológica ou pela abordagem macrossociológica, uma
vez que a opção metodológica deve se respaldar na proposta da pesquisa. A autora
(2001) busca mostrar que o estudo de estruturas macrossociais e, simultaneamente,
de universos microssociais pode contribuir de maneira enriquecedora para a
compreensão de um dado fenômeno social, sempre em conformidade com a
necessidade do objeto de pesquisa e a opção do pesquisador. Trata-se da busca
1

Importante salientar de início que, de acordo com a Lei 9.39/1996, Capítulo II (Seção I, II, III, IV, IVA e V) a educação escolar é definida como direito público subjetivo, extensivo a todo cidadão:
“direito de todos e dever do Estado e da família”. No entanto, o Capítulo IV, que trata da oferta,
organização, regulação, abrangência, entre outros aspectos, do ensino superior, não há a
prerrogativa de obrigação de oferta pública universal, por parte do Estado, tal como acontece com a
educação básica.
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pela articulação entre os dois níveis – o macrossocial e microssocial (BRANDÃO,
2001, p. 163).
As justificativas que sustentam a realização do presente estudo vão desde (i)
a urgência de se trazer o tema e o objeto ao âmbito acadêmico, isto é, lançar luzes
sobre o desenho institucional das universidades, bem como sobre os limites e os
esforços dos espaços prisionais até (ii) a relevância social da análise em torno da
distribuição dos bens educacionais para os indivíduos em privação de liberdade 2, em
tempos presentes.
Em várias consultas ao Portal de Periódicos Capes, nota-se que os temas ora
levantados

não

tem

sido

tratados

em

âmbito

acadêmico.

Referimo-nos,

particularmente, a trabalhos como dissertações de mestrado e teses de doutorado,
especialmente nas áreas da Educação, da Ciência Política, da Sociologia e da
Demografia, sinalizando a inconsistência de uma agenda de pesquisa consolidada.
As publicações se concentram em portais eletrônicos de órgãos como
Ministério

da

Justiça

(MJ/Brasil),

o

Departamento

Penitenciário

Nacional

(DEPEN/MJ/Brasil) e setores da sociedade civil, como a Pastoral Carcerária
Nacional (nesses casos, voltando-se predominantemente para questões como a
violação da integridade física dos presos e a falta de celeridade da justiça criminal)3.
Por exemplo, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA/Brasília), em
parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizou o estudo intitulado: “Os
2

3

Para os fins desta tese, termos como indivíduos em privação de liberdade, preso, detento,
custodiado, apenado, reeducando, recuperando, recluso, dentre outros, são intercambiáveis.
A consulta ao Banco Digital de Teses e Dissertações, sob a definição do termo “educação em
prisões”, na chave “estratégias de busca”, permitiu identificar 67 teses e dissertações que
perpassavam a temática, compreendendo as seguintes abordagens: representação escolar dos
presos; direito à educação básica dos presos; trabalho docente nas instituições carcerárias;
educação formal de mulheres presas; trajetórias de egressos prisionais; programas de
ressocialização por meio da educação técnica; educação prisional frente à participação da
sociedade civil; políticas para a qualificação profissional no sistema prisional; políticas de
ressocialização em interface com a exclusão social; comportamento de mulheres de detentos e
exposição ao vírus HIV; experiências com cinema nos espaços prisionais; eficácia da pena de
privação de liberdade; práticas de leitura e alfabetização em espaço prisional; perfil epidemiológico
pelo HIV em um determinado grupo da população carcerária; família-trabalho-religião como
elementos de reintegração; alas para travestis e gays como forma de sobrevivência na prisão;
encarceramento feminino – do sofrimento à violência; reincidência penitenciária em BenguelaAngola; o trabalho na prisão como processo de inclusão social; histórias de vida de jovens
aprisionados; prática docente em EJA; o trabalho dentro da prisão; escolas femininas nos sistemas
prisionais; formação do trabalhador do sistema prisional; prisão paterna – a percepção das crianças
e a percepção familiar; pesquisa sorológica de Hepatite B; o filme Pixote e o governo das crianças
marginalizadas; estudo da linguagem no cárcere por meio da troca de correspondências; estudo da
condição social de travestis na prisão; acolhimento institucional para crianças e adolescentes e suas
famílias. Dos trabalhos elencados, sociedade cativa – entre a cultura escolar e cultura prisional nos
parece sinalizar similaridades com a temática da atual proposta, embora não tenhamos acessado o
inteiro teor da referida pesquisa.
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efeitos da discriminação da sociedade e os estigmas que acompanham presidiários
e ex-detentos”4. Tomando a reincidência criminal como eixo central, apurou-se que
cerca de 70% da população prisional reincide e que ¼ da população carcerária
brasileira (entre presos definitivos e presos provisórios) tem acesso à educação
formal, à programas de formação profissional e à educação informal no decorrer do
aprisionamento.
Assim, a hipótese da tese é a de que o acesso à educação superior impacta
na perspectiva de vida dos estudantes envolvidos. Por perspectiva de vida
entendemos: a expectativa de reinserção no mundo do trabalho com melhores
credenciais de formação escolar, a reelaboração da auto estima em detrimento dos
estigmas/rótulos e a expectativa de recomposição de vínculos familiares, entre
outros aspectos que possam emergir no encaminhamento da investigação de
campo, apuradas por meio de entrevistas estruturadas da amostra de estudantes e
dos gestores educacionais e judiciais envolvidos, perfazendo um total de 17
entrevistas e 03 expurgadas, todas realizadas durante agosto e setembro de 2015,
nas dependências da unidade prisional e demais espaços judiciais, ação
investigativa que será detalhada no decorrer do Capítulo 3.
Por fim, a pesquisa encontra-se distribuída da seguinte forma: primeiramente,
a construção de um corpo técnico e teórico de análise, dispostos nos Capítulos 1 e 2
e a segunda parte, Capítulos 3 e 4, reúne a parte empírica da tese. O Capítulo 1
pode ser compartimentado em 3 segmentos. No primeiro, é feito um panorama do
marco regulatório da atual educação superior brasileira, apontando o tamanho e a
forma das políticas implementadas por meio

de

dados e

micro

dados

disponibilizados nos relatórios do INEP/MEC. Em um segundo momento, procurouse fazer o primeiro insight teórico, que se detêm em torno do papel da universidade
em um contexto de recuo das políticas sociais e do Estado Providência, trazendo à
tona os desafios da democratização desse nível de ensino e da simultânea
ocultação de diversas demandas sociais (SANTOS, 2003, 2010). Encerramos o
capítulo problematizando o significado da certificação de nível superior para as
camadas populares, a partir dos conceitos de capital cultural e de campo burocrático
(BOURDIEU, 2007, 2010).

4

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
24364&Itemid=2> Acesso em março de 2015.
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O Capítulo 2 segue a linha de raciocínio do Capítulo 1. Iniciamos pela
apresentação de parte do conjunto de normas que regem os espaços prisionais,
assim como dados que evidenciam o tamanho da malha carcerária no estado de
Minas Gerais, com ênfase, naturalmente, nos aspectos correlacionados na oferta
dos bens educacionais no contexto de privação de liberdade. No item seguinte,
procuramos afunilar o debate educacional em torno do acesso ao ensino superior,
identificando as demandas, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio para
Pessoas em Privação de Liberdade (ENEM-PPL), dentre outros aspectos. O último
item apresenta o conceito de estado penal (WACQUANT, 2007; 2011),
estabelecendo a interface entre a citada desconstrução do Estado-Providência
simultaneamente à construção do ethos punitivo e à perspectiva de encarceramento
em massa.
No Capítulo 3 apresentamos os dados apurados na pesquisa de campo, um
estudo de caso de caráter exploratório, de natureza qualitativa, ocasião em que
entrevistamos 10 estudantes em privação de liberdade, 2 gestores educacionais e 3
gestores judiciais. Detemo-no, primeiramente, em uma sucinta contextualização do
convênio, estabelecido por meio do Termo de Cooperação Técnica Nº 68/2012 (CTC
Nº 68/2012), entre a instituição de ensino superior privada (IES) e a Secretaria de
Estado de Defesa Social (SEDS), que tornou viável o fenômeno educacional base
desta transição educacional. Em seguida, foram realizadas as entrevistas semi
estruturadas, cujo norte do contato entre pesquisadora e entrevistados foi a busca
de respostas, ou elementos sinalizadores, tangentes às hipóteses centrais e do
objetivo de estudo da tese. Importante destacar que, no decorrer do Capítulo se
observará não só dados referentes às falas dos entrevistados. Afora os termos do
TCT Nº 68/2012, também foram objetos de consulta documentos institucionais
ligados especialmente à trajetória escolar dos estudantes, bem como pareceres de
acompanhamento multidisciplinar adstritos à perspectiva de ressocialização do preso
no espaço prisional, elaborados pela Comissão Técnica de Classificação (CTC) e do
PIR (Programa Individualizado de Ressocialização).
O Capítulo 4 encerra a tese e o organizamos da seguinte forma. Colocamos
em análise cada uma das falas de todos os três grupos entrevistados: estudantes,
gestores educacionais e gestores judiciais, cada um deles compondo um item. Ao
término de cada um, agrupamos as informações analisadas evidenciando os pontos
em que se podiam identificar similitudes e outro salientando as divergências.
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Procuramos, também, tecer os conceitos e as formulações teóricas empreendidas
nos Capítulos 1 e 2, em diálogo com as teorias e conceitos frente os resultados
alcançados por meio da pesquisa de campo, isto é, fazendo da teoria uma espécie
de lente de aumento dos elementos que se viam pulverizados nas falas dos
diferentes segmentos entrevistados.
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1 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO FRENTE ÀS DEMANDAS
DEMOCRÁTICAS

(...) a análise sociológica do mundo universitário visa demolir o
Homo academicus, classificador entre os classificadores, nas
suas próprias classificações. Situação de comédia, a do
enganador enganado, do irrigador regado, que alguns, por
terem medo ou para causarem medo, gostam de dramatizar.
BOURDIEU, P. Homo Academicus. 2011. p. 297.

O objetivo central deste capítulo é apresentar o contexto da expansão do
sistema de ensino superior brasileiro, com ênfase nas tensões e nos silêncios
presentes nos dispositivos legais que circunscrevem a agenda, especialmente
quanto ao acesso da população carcerária à educação superior. Diante desse
quadro, seguimos rumo ao primeiro afastamento de análise, em direção à
desconstrução empreendida por Boaventura de Sousa Santos (2000; 2002; 2003),
no sentido de mostrar a reorganização das universidades frente às pressões
democráticas. Por fim, procuramos mostrar os conceitos de capital cultural e capital
social como (des)classificadores das hierarquias sociais, os quais são balizadores
das formas de exclusão direta e indireta prevalentes nas instituições educacionais,
no caso, as instituições universitárias. Arrematamos esse capítulo com o conceito de
campo burocrático, que, ao fim e ao cabo, é o locus onde as lutas simbólicas e as
disputas pelas hierarquias são travadas (BOURDIEU, 1998, 2005, 2006, 2012).

1.1 Sistema Federal de Ensino Superior Brasileiro

A Política Nacional de Educação Superior no Brasil reúne o grupo de políticas,
programas e ações educacionais que estão sob responsabilidade da Secretaria de
Educação Superior (SESU), subordinada ao Ministério da Educação (MEC). As
atribuições da SESU vão desde o planejamento à supervisão do processo de
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formulação e implementação das políticas públicas da educação superior. Em 2011,
em função do incremento no número de matrículas na graduação, a SESU
desmembrou-se em duas secretarias: manteve a SESU com suas atribuições
originais e criou-se a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES), conforme previsto no Decreto nº 7.480/2011.
A SESU trabalha em parceria com vários órgãos públicos, como: Instituições de
Ensino Superior (IES), Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), Fundo
Nacional

de

Desenvolvimento

da

Educação

(FNDE),

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNEP), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), entre outros (SESU, 2014).
O INEP é a autarquia federal responsável pela realização anual do Censo da
Educação Ensino Superior, conforme Decreto nº 6.425/2008, organizada a partir do
sistema de colaboração entre União, estados e DF, tendo como princípio
estabilidade dos estudos da demografia educacional. Mapear o tamanho, a forma e
a complexidade da educação superior brasileira se coaduna com duas premências
democráticas: (i) a qualificação dos dados para a tomada de decisão dos gestores
educacionais e (ii) a satisfação à sociedade brasileira quanto ao panorama deste
nível de ensino.
Todas as instituições de ensino superior (IES), públicas e privadas são
obrigadas a participar anualmente do Censo da Educação Superior Brasileira 5, que
se dá por meio de pesquisa declaratória6. Os dirigentes institucionais devem
preencher o Censup7 que se constitui como o sistema eletrônico descentralizado on
line de coleta de dados, reunindo informações individualizadas referentes à IES, aos
cursos de graduação, às condições dos estudantes e demais trabalhadores da
educação superior (INEP, 2012). Não obstante a referida obrigação institucional, os
5

De acordo com a Portaria nº 794/2013, considerando o ano de referência censitária, as IES que não
possuírem alunos ingressantes nem alunos remanescentes de anos anteriores ficam dispensadas
do preenchimento do Censup. Ainda de acordo com a referida portaria, o preenchimento do sistema
informacional da educação superior é critério essencial para que as IES participem de quaisquer as
ações do MEC, como: adesão ao (FIES) e/ou PROUNI, participação em programas de bolsas da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), entre outros (INEP,
2012).

6

Até maio de 2016, o último Censo da Educação Superior disponível no Portal INEP referia-se ao
ano de 2012.

7

Questionário aberto pelo MEC, os quais os procuradores educacionais das IES devem preencher
anualmente.
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organizadores do Censo da Educação Superior 2012 referem-se ao universo
amostral como “instituições que declararam e finalizaram” a ação censitária, sem
qualquer referência ao universo de IES que não participaram e/ou não finalizaram o
preenchimento do Censup, justificadamente ou não.
O Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2012, o último
publicado no Portal Inep, reúne diversos indicadores da educação superior. Nas
tabelas abaixo, apresentamos a evolução longitudinal da expansão das IES e das
matrículas, por categoria administrativa.

Tabela 1 - Número de IES e Número de Matrículas por Categoria
Administrativa
Nº de Institiuições de
EnsinoSuperior – IES

Total Pública Privada

Nº de Matrículas

Total

Pública

Privada

2004

2.013

224

1789 4.223.344 1.214.317 3.009.027

2005

2.165

231

1934 4.567.798 1.246.704 3.321.094

2006

2.270

248

2.022 4.883.852 1.251.365 3.632.487

2007

2.281

249

2.032 5.250.147 1.335.177 3.914.970

2008

2.252*

236*

2.016 5.808.017 1.552.953 4.255.064

2009

2.314

245*

2.069 5.954.021 1.523.864 4.430.157

2010

2.378

278

2.100 6.379.299 1.643.298 4.736.001

2011

2.365*

284

2.081* 6.739.689 1.773.315 4.966.374

2012

2.416

304

2.112 7.037.688 1.897.376 5.140.312

Fonte: INEP, 2012. Tabela elaborada com base nos dados do Censo da Educação
Superior de 2012. Quadros anexos
* Excepcionalidade de tendência negativa de crescimento.

A Tabela 1 apresenta o panorama numérico do ensino superior brasileiro nos
últimos dez anos, evidenciando o quadro de expansão sistêmica. Do total percentual
das matrículas, nota-se que 26,9% estão sob a responsabilidade do segmento
público e 73,1% no setor privado. A taxa de 26,9% representa um desafio se
considerarmos a meta de 40% de matrículas de graduação estarem previstas para
as instituições públicas, conforme disposto para o próximo decênio no atual Plano
Nacional de Educação (PNE), recentemente instituído pela Lei 13.005/2014.
Quanto às IES, há a prevalência da tendência de crescimento, exceto nos
anos de 2008 e 2009 que registram a diminuição das IES públicas, se comparado a
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2007, e 2011 com a diminuição das IES privadas, quando comparada a todos os
anos anteriores. Acerca desse dado, o registro censitário educacional não levanta
qualquer hipótese. Os dados referentes a 2012 mostram que 12,6% são IES
públicas e 87,4% privadas. Do total de IES, 48,6% se concentram na Região
Sudeste, enquanto as regiões Norte e Centro-Oeste, somadas, reúnem apenas
16,1% do montante, o que, segundo o presente censo, mantêm relação direta com a
proporção populacional dessas regiões. A concentração de oferta de oportunidades
de acesso ao ensino superior na Região Sudeste se realça também diante do fato
de que 47% das IES públicas nela estão localizadas (INEP, 2012). Se, por um lado,
os dados da Tabela 1 indicam a expansão do número total de vagas, por outro,
percebe-se que a política de interiorização da oferta ainda merece incremento.
As disparidades educacionais regionais evidenciam-se, em mesma medida,
quando os dados dizem respeito às taxas de escolarização na educação superior, às
quais são apuradas anualmente por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD)8. Quanto às taxas de escolarização de educação superior, temos,
por definição:
(I) Taxa Bruta de Escolarização na Educação Superior – Percentual de
pessoas que frequentam cursos de graduação na educação superior em
relação à população de 18 a 24 anos.
(II) Taxa Líquida de Escolarização na Educação Superior – Percentual de
pessoas de 18 a 24 anos que frequentam cursos de graduação na
educação superior em relação à população de 18 a 24 anos.
(III) Taxa Líquida Ajustada de Escolarização na Educação Superior –
Percentual de pessoas de 18 a 24 anos que frequentam cursos de
graduação na educação superior ou já concluíram um curso de graduação
em relação à população de 18 a 24 anos (INEP, 2012, p. 36)

A tendência positiva das três taxas tem sido observada desde 2002.
Atualmente, a média da taxa bruta nacional é de 28,7% e a média da taxa líquida é
de 15,1%. As duas taxas encontram-se muito aquém do previsto no atual PNE, que
na Meta 12 prevê, para o final do decênio, a elevação da taxa bruta para 50% e da
taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos (INEP, 2012).
Hoje, a taxa de escolarização na educação superior encontra-se dividida, por
regiões geográficas, conforme disposto na Tabela 2.

8

A PNAD tornou-se pesquisa contínua e, exceto nos anos do censo nacional, realiza o levantamento
do perfil da sociodemográfico da população brasileira, com base nos dados dos indivíduos
(educação, trabalho, renda, idade, sexo, número de proles, etc.) e dos domicílios (condições de
saneamento básico, luz elétrica, posse do imóvel, etc.).
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Tabela 2 - Taxa de Escolarização na Educação Superior por Região Geográfica
– Brasil – 2012
Brasil/Região
Geográfica

Brasil
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
Região CentroOeste

Taxa de Escolarização
Bruta

Líquida Ajustada

Líquida

28,7%
24,5%
22,4%
30,9%
34,5%

18,8%
12,9%
13,0%
21,1%
25,0%

15,1%
10,8%
11,2%
16,6%
19,8%

35,3%

24,3%

19,2%

Fonte: INEP, DEED, 2012. Com base nos dados do PNAD.
* Elaborado pela autora.

Outras duas categorias, além da regional, que mostram a desigualdade no
acesso à educação superior são: renda e cor/raça. Comecemos pela categoria
renda. Conforme convenções demográficas, o 1º quintil de renda de uma dada
população é correlato aos 20% mais pobres, enquanto o 5º quintil corresponde aos
20% mais ricos. Vejamos como a taxa de escolarização na educação superior se dá
em relação aos quintis supramencionados.
Tabela 3 - Taxa de Escolarização na Educação Superior por Quintil de renda – 2012

1º quintil
(20% mais
pobres)
5º quintil
(20% mais
ricos)

Taxa Bruta

Taxa Líquida
Ajustada

Taxa Líquida

6,2%

3,9%

3,5%

67,8%

47,7%

36%

Fonte: INEP, 2012. Tabela elaborada com os dados do Censo da Educação Superior – 2012.
*Elaborado pela autora.

A Tabela 3 nos mostra que apenas 3,5% do 1º quintil (20% dos brasileiros
mais pobres), com idade entre 18 – 24 anos (taxa líquida), estão matriculados no
ensino superior, enquanto 36% do 5º quintil (20% dos mais ricos) ocupam as vagas
dos cursos de graduação das IES brasileiras. A taxa bruta também acentua a
disparidade entre o 1º quintil e o 5º quintil, mostrando que, do total geral da
população brasileira, 6,2% dos mais pobres estão matriculados nos cursos de
graduação, simultaneamente aos 67, 8% dos mais ricos. Tanto a taxa bruta quanto a
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taxa líquida (10 vezes mais, quando comparados os quintis), mostram o quanto a
categoria renda encontra lastro na desigualdade de acesso às vagas do ensino
superior brasileiro, com a inequívoca prevalência dos estudantes mais ricos na
fronteira do processo de expansão do ensino superior brasileiro. Dos dados
apresentados no Censo da Educação Superior - 2012, os referentes à taxa de
escolarização na educação superior segundo quintil de renda nos parecem ser os
mais contraproducentes à empreitada de democratização dos estudos superiores no
Brasil.
Quanto à categoria cor/raça, existem dois óbices na obtenção de dados que
devem ser considerados. O primeiro deles diz respeito ao percentual significativo de
estudantes que não se autodeclaram em nenhuma das opções cor/raça (1,9 milhão
em 2012) e o segundo obstáculo nasce nas próprias IES ao não fornecerem dados
mínimos (amostra que compreende aproximadamente 2,46 milhões dos estudantes).
Tal fragilidade aparece no Censo da Educação Superior de 2012 (Resumo Técnico,
p. 38), que se reporta rapidamente à categoria cor/raça por meio de gráfico pouco
elucidativo. De toda forma, autodeclarados brancos e amarelos ocupam lugar de
destaque nas três taxas: bruta, líquida ajustada e líquida. Pretos, pardos e
indígenas, ainda que em taxas crescentes, assumem percentual de matrículas bem
inferior à dos brancos e amarelos.

1.1.1 Políticas de acesso

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), política de ingresso na
educação superior, criada por meio da Portaria nº 109/1998, tinha o objetivo aferir o
desempenho estudantil ao término do ensino médio, por meio de participação
voluntária,

chegando

a

reunir

157.221

inscrições

naquela

data.

Sob

responsabilidade operacional do INEP, entrou incisivamente no cenário das políticas
educacionais somente a partir de 2009, registrando 4.148.721 inscrições, quando
começou a ser utilizado como forma de acesso às vagas das IES brasileiras. A
autonomia universitária foi respeitada na adoção do ENEM como política de
ingresso, cujos resultados “poderão ser utilizados como mecanismo único,
alternativo ou complementar de acesso à Educação Superior, bastando para tanto a
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adesão por parte das Instituições de Educação Superior (IES)” (BRASIL, MEC, Edital
nº 12, de maio de 2014).
Serve também como meio de certificação de educação formal, uma vez que
se o candidato alcançar 450 pontos em cada área do conhecimento e acima de 500
pontos na prova de redação, idade maior de 18 anos, pode obter a certificação do
ensino médio junto às Secretarias Estaduais e Institutos/Centros Federais de Ensino
dos respectivos estados (Portaria nº 179/2014, INEP). É obrigatória a realização do
ENEM para que o estudante de graduação tenha acesso ao PROUNI, ao FIES e ao
Programa Ciência Sem Fronteiras. A participação no SISU está condicionada à
participação no ENEM.
Os dados referentes à Edição do ENEM 2013 revelam: 7.173.574 inscrições,
sendo 30,94% pertencente à faixa etária de 21 – 30 anos, 14,96% maior que 30
anos e 14,71% igual a 17 anos. A Região Sudeste concentra 36% dos inscritos
(maior volume registrado). Quanto à cor/raça, os candidatos se autodeclararam da
seguinte forma: 43,42% de pardos, 39,55% brancos, 12,43% pretos, 2,23%
amarelos, 0,65% indígenas e 1,73 não declarados. Dos inscritos, 6% não concluiu o
ensino médio e não está cursando esse nível de ensino. Ao todo, 54.238 inscritos
solicitaram recurso de atendimento especializado (sala de fácil acesso, prova
ampliada, prova em Braile, auxílio ledor, auxílio transcrição, entre outros). 107.945
inscritos solicitaram atendimento específico (sabáticos, gestantes, lactantes, idosos
e classe hospitalar). Registrou-se a participação de 5.061 estrangeiros (INEP, 2013.
Indicadores Consolidados – Enem 2013). O referido documento não faz qualquer
referência à participação e desempenho dos participantes que realizaram o ENEM
nos espaços prisionais.
Desde 2007, o INEP realiza o ENEM em espaços prisionais (ENEM-PPL, isto
é, ENEM para Pessoas em Privação de Liberdade), alcançando adultos em privação
de liberdade ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas que impliquem
restrição da liberdade. A última edição do ENEM em prisões foi regida pelo Edital
INEP nº 19, de 24 de setembro de 2014. Realizado em período posterior à data do
exame nacional, durante dos dias da semana (visando preservar os dias das visitas),
em Unidades Prisionais e/ou Socioeducativas indicadas pelos Órgãos da
Administração Prisional, desde que tenha sido firmado, anteriormente, Termo de
Adesão, Responsabilidades e Compromissos perante o INEP. Cada unidade tem o
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“Responsável Pedagógico”, uma espécie de tutor legal, encarregado de realizar as
inscrições, acessar os resultados obtidos, pleitear certificação (se for o caso).
Os participantes podem solicitar, sempre por meio do “Responsável
Pedagógico”, atendimento especializado e/ou específico. No primeiro dia de
realização

do

exame,

os

candidatos

devem

preencher

o

Questionário

Socioeconômico. Não obstante o referido Edital ressalte que o papel precípuo da
realização do ENEM em Unidades Prisionais e/ou Socioeducativas é a avaliação do
desempenho escolar e acadêmico ao fim do ensino médio, não deixa de elencar
também que “as informações obtidas a partir dos resultados do ENEM serão
utilizadas para: [...]1.6.5 Estabelecer critérios de acesso do PARTICIPANTE a
programas governamentais; 1.6.6 Constituir parâmetros para a autoavaliação do
PARTICIPANTE, com vista à continuidade de sua formação e à sua inserção no
mercado de trabalho”. E ainda:
[...]1.7 Facultar-se-á a utilização dos resultados individuais do Enem para:
1.7.1 A certificação, pelas Instituições Certificadoras listadas no Anexo I
deste Edital, no nível de conclusão do Ensino Médio (...); 1.7.2 A utilização
como mecanismo de acesso à Educação Superior ou em processos de
seleção nos diferentes setores do mercado de trabalho (Edital INEP nº
19/2014, Publicado em 25 de setembro de 2014, no DOU, grifo nosso).

Já a Lei de Cotas, definida pela Lei nº 12.711/2012 e regulamentada pelo
Decreto nº 7.824/2012, refere-se à distribuição das vagas nas instituições federais
de ensino superior e ensino técnico, reservando 50% das vagas para os candidatos
que reunirem o seguinte perfil: (i) terem cursado todo o ensino médio em escolas
públicas, inclusive os egressos de educação profissional técnica ou da modalidade
de educação de jovens e adultos, (ii) comprovarem a renda familiar inferior a 1,5
salário mínimo (per capita) e (iii) se autodeclararem pretos, pardos e indígenas. O
objetivo da presente lei é reverter o quadro de exclusão da população negra
(somatória de pretos e pardos) e da população indígena do quadro de estudantes de
nível superior no Brasil.
O preenchimento das vagas nas IFES, quanto ao critério cor/raça, deve
procurar manter correlação com o percentual proporcional dos autodeclarados
pretos, pardos e indígenas, conforme dados populacionais apresentados pelo
Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE). A referida lei abarca todos os
concursos seletivos, por cursos e por turno, cuja reserva de vagas deve ser
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apresentada já no ato de publicação dos editais de seleção. Além do MEC, por meio
da SESU e da SERES, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (SEPPIR) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) são os órgãos
responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do programa instituído por meio da
presente lei. Necessário dar ênfase ao fato de que a Lei de Cotas não suprime a
autonomia das IFES na adoção de quaisquer outras políticas específicas de ação
afirmativa, reserva de vagas suplementares ou de outra modalidade.

1.1.2 Políticas de gestão de vagas

O Sistema de Seleção Unificada (SISU), voltado para as IES Públicas foi
regulamentado pela Portaria Normativa nº 2/2010, tornando obrigatória a
participação dos candidatos às vagas de graduação das IES públicas no ENEM,
sendo que às IES públicas é facultada a adesão ao SISU. Trata-se de um sistema
informatizado de gerenciamento de vagas, sob responsabilidade do MEC, que tem
por base as notas alcançadas no ENEM e as duas opções de cursos/instituições
assinaladas pelo candidato no ato da inscrição no presente sistema de gestão de
vagas. As IES públicas compreendem: Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFETs);

Centros Universitários Estaduais, Escola

Nacional de

Ciências

Estatísticas (ENCE), Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de
Janeiro (FAETERJ), Fundações Universitárias, Institutos Federais de Educação e
Tecnologia (IFETs), Institutos Superiores de Educação e universidades públicas
(federais ou estaduais). A autonomia das IES públicas quanto ao desenho de
quaisquer políticas específicas de ação afirmativa são preservadas, assim como a
atribuição de bônus às notas do ENEM ou outras apostas institucionais. Nada se
notou com relação à população carcerária, isto é, não há qualquer referência na
portaria normativa ou no Portal MEC/SISU.

1.1.3 Políticas de financiamento

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi criado pela Medida
Provisória nº 213/2004 e instituído pela Lei nº 11.096/2005. Sob responsabilidade
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operacional direta do MEC, é pautado pela concessão de bolsas de estudos
integrais ou parciais (50%) em cursos de graduação ou sequenciais, em IES
privadas, constituindo-se como nova política de financiamento estudantil. A
concessão de bolsas se dá mediante a isenção de determinado grupo de impostos
federais obrigatórios para o sistema privado de ensino superior (Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de
Integração Social). O montante de isenção dos impostos obrigatórios é calculado
proporcionalmente à ocupação efetiva das bolsas. Não obstante o programa seja
erguido sobre a renúncia fiscal, em 2013 o governo federal efetuou investimento na
ordem de R$ 750.000.000 (MEC/SESU. 2014). A grande crítica ao PROUNI é o fato
de ele se constituir como fundo público apropriado pelo segmento privado da
educação superior.
Com a finalidade de inserir estudantes de baixa renda (renda familiar inferior a
1,5 salário mínimo, per capita, no caso das bolsas integrais) nas IES do segmento
privado, reúne as seguintes condicionalidades para participação: (i) participação no
ENEM com pontuação média mínima 450 pontos e nota acima de zero na redação,
(ii) não possuir diploma de nível superior, (iii) ter cursado todo o ensino médio em
escolas públicas ou, se privadas, com bolsa integral da própria escola, (iv) ser
professor do quadro permanente da educação básica do sistema público,
(candidatando-se às licenciaturas, sem necessidade de comprovação de renda), (vi)
ser candidato deficiente ou autodeclarado preto, pardo e indígena (concorrendo às
bolsas destinadas às políticas de ação afirmativa (MEC. PRONI. 2015). Se o
estudante for beneficiado com bolsa parcial do PROUNI e comprovar incapacidade
financeira de arcar com o restante da mensalidade, poderá participar do
Financiamento Estudantil (FIES).
De acordo com o Portal MEC/PROUNI, no segundo semestre de 2014 foram
ofertadas um total de 115.101 bolsas (73.601 integrais e 41.500 parciais). Das
unidades federativas, a maior taxa de concessão se deu em São Paulo (33.449
bolsas, sendo 21.548 integrais e 11.901 parciais) enquanto a menor taxa de
concessão foi em Roraima (194, sendo 122 integrais e 72 parciais). Um dado
revelador é que, do total de estudantes beneficiados com bolsas PROUNI dos
cursos presenciais, de 2005 a 2014, 74% das matrículas foi no curso noturno, o que
pode sinalizar favoravelmente quanto à inclusão do estudante trabalhador no
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sistema de ensino superior brasileiro(MEC. PROUNI. Quadros Informativos. 2014).
Com relação à distribuição de bolsas pela categoria cor/raça, em 2014, 45,8% se
autodeclaram brancos, 38,1% pardos e 12,6% pretos (MEC/SESU.2014).
O Financiamento Estudantil (FIES) foi criado por meio da Lei nº 10.260/2001 e
reeditado a partir de 2010. A partir de 2008 sofreu consecutivas alterações (43
portarias normativas, 20 resoluções), o que evidencia o ajustamento do programa ao
incremento do percentual total de vagas da graduação nas IES privadas. Foi criado
com o objetivo de financiar estudantes matriculados em IES não gratuitas. É
implementado pelo MEC, sob responsabilidade operacional do FNDE. A partir de
2010, passou a ter novo formato. A Lei nº 12.202/2010 trouxe novo desenho ao
financiamento nos seguintes termos: participação obrigatória no ENEM, redução da
taxa de juros anuais para 3,4%, ampliação da solicitação de financiamento estudantil
a qualquer época do ano, entre outras alterações. As mudanças implicam, também,
no aumento do período de carência para 18 meses (anteriormente eram 06 meses) e
no alongamento do prazo de amortização da dívida, correspondente a até 3 vezes o
período de financiamento do curso, acrescido de 12 meses. A exigência de
idoneidade cadastral, que antes implicava fiador e estudantes, passou a ser
obrigação somente para os fiadores. Passa a permitir alternativa à apresentação de
fiador através do Fundo de Garantia de Operações de Créditos Educativo
(FGEDUC), o que antes não existia. É exigido o conceito do curso igual ou superior
a 3 na avaliação SINAES, facilitando a adesão de estudantes trabalhadores e/ou de
baixa renda. Em 2014, alcançou mais de 663.396 estudantes (MEC/SESU/2014).

1.1.4 Políticas de expansão

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criado por meio do Decreto
nº 5.880/2006, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a
distância nas IES públicas, com vistas à ampliação da oferta de vagas e de cursos
de graduação, especialização e aperfeiçoamento, por meios das novas tecnologias
da informação. O Sistema UAB se dá por meio de convênios firmados entre IES
públicas, estados e municípios (onde são fixados os polos de apoio presencial),
contando com a mediação do MEC. Além da expansão do sistema de ensino
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superior, tem favorecido a capilaridade das IES públicas por meio da interiorização
desses serviços educacionais, permitindo significativo aumento do percentual de
municípios brasileiros a terem acesso ao ensino superior público.
Visa garantir a expansão, prioritariamente, dos cursos de licenciaturas, não
obstante tenha previsão normativa da oferta de cursos das várias áreas do
conhecimento. Além do MEC, o sistema UAB conta com a participação ativa do
FNDE e da CAPES como órgãos gestores. De acordo com o Portal Capes, no sítio
UAB, o sistema envolve 104 IES públicas (mais 96 que firmaram convênio em
fevereiro de 2015), com 655 polos de apoio presencial, reunindo 1.235 cursos (que
se distribuem predominantemente em Administração e Gestão Pública e
licenciaturas, sendo que cursos de especialização lato sensu e aperfeiçoamento não
foram contabilizados).
A Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) foi
implantada por meio do Decreto nº 6.096/2007, tendo como princípio a ampliação do
acesso e a permanência nas IFES brasileiras. As medidas referentes ao programa
abarcam: (i) o aumento do número total de vagas nos cursos de graduação, com
ênfase na oferta de cursos noturnos, (ii) a necessidade de adoção de medidas de
inovação pedagógica concernentes à metodologia de aprendizagem com a revisão
da estrutura acadêmica, visando combater o percentual de evasão e a
especialização precoce, (iii) a elevação da meta de taxa média de concluintes para
90%, em uma relação de 18 alunos por 01 professor (nos cursos presenciais)
durante todo o percurso na graduação, (iv) a ocupação das vagas ociosas, (v) o
incremento da política de assistência estudantil, (vi) a articulação da graduação com
a pós-graduação e da graduação com a educação básica (vii) ampliação da
mobilidade estudantil entre as IFES, entre outros. Para tanto, foi necessária a
previsão de reorganização da infraestrutura das atuais instalações e das novas que
foram criadas, incluindo a compra de equipamentos, ampliação de espaços físicos,
zelo pela questão da acessibilidade, dimensionamento de pessoal (trabalhadores da
IFES), entre outras frentes de ação.
De acordo com relatório de gestão MEC/SESU (2014), o processo de
expansão da rede federal de ensino iniciou-se ainda em 2003, anterior, portanto, ao
REUNI, e pode ser dividido em 3 fases. A Fase I foi a de Interiorização, entre 2003 e
2007, visando reduzir as disparidades regionais em função da concentração das
IFES nas grandes cidades. Foram criadas 10 universidades federais em regiões não
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metropolitanas: Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
Universidade

Federal

do

Semi-Árido

(UFERSA),

Universidade

Federal

do

Recôncavo da Bahia (UFRB), entre outras. Dessa primeira fase, resultou a criação
de 110.729 novas matrículas e 613 cursos de graduação. Desde essa fase,
procurou-se zelar pela: vocação das economias regionais, com base em políticas
públicas de desenvolvimento local e regional, população da micro e mesorregião
atendida, possibilidade de instalação de polos de apoio presencial, áreas de
formação prioritárias, indicadores sociodemográficos referentes ao IDH e IDB
regional, dentre outros aspectos.
A Fase II, de Reestruturação e Expansão, entre 2008 e 2012, manteve a
continuidade de criação de novos campis e iniciou a implementação do REUNI. Foi a
fase em que foram criadas 04 universidades fronteiriças, em busca da integração
regional e internacionalização da educação superior: Universidade Federal da
Fronteira do Sul (UFFS), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA, estrutura
multicampi), Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA) e
Universidade da Integração Internacional da Losofonia Afro-Brasileira (UNILAB).
Ainda nessa fase, foram criados mais 47 campus de IFES.
A

Fase

III,

de

Desenvolvimento

Regional

e

Programas Especiais,

compreendida entre 2012 e 2014, contou com a criação de mais 47 novos campis e
mais 4 universidades federais: Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB),
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFESBA), Universidade Federal do Sul
Sudeste do Pará (UNIFESSPA) e Universidade Federal do Cariri (UFCA). Segundo o
Relatório MEC/SESU (2014, p. 39), nessa fase a ambição foi maior que a criação e
interiorização das IFES. O objetivo foi a implementação de políticas específicas de
desenvolvimento regional, fixação e integração, viabilizando a realização das
seguintes ações: Programa de Expansão do Ensino Médico (voltado para as regiões
onde inexistiam vagas na área da saúde), Programa Viver Sem Limite (da Secretaria
de Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e a Formação
Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO).
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Figura 1 - Organização do Sistema
Federal
de
Educação
Superior
Políticas de Ingresso:
1. Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM)
2. Lei de Cotas

Política de Gestão de
Vagas - IES públicas:
Sistema de Seleção
Unificada
(SISU)

Organização do Sistema Federal
de Educação Superior Brasileira
Políticas Públicas de
Expansão – IES públicas:
1. Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB)
2. Reestruturação e
Expansão das
Universidade Federais
(REUNI)

Políticas Públicas de
Financiamento Estudantil
– IES privadas:
1. Programa Universidade
para Todos (PROUNI)
2. Fundo de
Financiamento Estudantil
(FIES)

*Elaborado pela autora.

O conjunto de dados e normas supramencionados revelam os esforços da
agenda

da

educação

superior

(ES)

brasileira

rumo

ao

crescimento,

à

complexificação, à interiorização da oferta, à tentativa de integração regional (nas
micro e mesorregiões), e à tentativa de reverter o percentual retraído da população
de baixa renda, negros, indígenas e pessoas com deficiência nos estudos de
terceiro grau, sob a perspectiva de reparação e de justiça distributiva (FERES JR.,
2012).
Apesar disso, permanece destacada a disparidade entre as regiões
geográficas, mostrando que o avanço do acesso ao nível de ensino em análise,
assim como a concentração da produção científica, concentra-se na Região
Sudeste. Outro aspecto a ser problematizado encontra-se na Tabela 03, que
distingue a Taxa de Escolarização na Educação Superior por Quintil de Renda, no
ano de 2012, evidenciando que as vagas da ES superior brasileira são ocupadas
dez vezes mais pelo 5º quintil de renda da população brasileira, que são os 20%
mais ricos quando comparado ao 1º quintil, os 20% mais pobres. Este nos parece
ser um dado de grande importância.
Outro aspecto que pudemos perceber com relação ao contexto ora
apresentado diz respeito à forma da definição da agenda política, particularmente
pela prevalência de decretos e/ou portarias normativas. As políticas públicas
definidas em forma de lei foram: (i) Lei Cotas, cuja tramitação foi marcada por
intensa tensão no Congresso Nacional (tanto na Câmara dos Deputados quanto no
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Senado), e (ii) PROUNI (criado originariamente por medida provisória) e FIES, os
dois últimos ligados aos interesses do sistema de ensino superior privado, os quais
se fazem representar nas casas legislativas.
Observamos, portanto, que a atual aposta política de democratização do
acesso às vagas da ES tem prescindido do debate nas casas legislativas. De acordo
com o Relatório de Atividades da Comissão de Educação (CE) da Câmara dos
Deputados, em 24 de setembro de 20139, foi realizada Audiência Pública “destinada
a debater a autonomia universitária e os marcos regulatórios do ensino superior,
frente à atual situação de paralisação dos debates da reforma universitária”.
Estiveram presentes altos representantes da SERES, Associação Nacional dos
Dirigentes da Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), da Associação
Nacional das Universidades Particulares (ANUP), da Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior, do Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB), entre outros.
A referida Audiência Pública, não obstante tenha levantado a completa
paralisação dos debates acerca da reforma universitária na referida casa, ocupou-se
em debater o inflado “processo coercitivo da avaliação regulatória, em detrimento de
mais completa avaliação do processo educacional”. Na ocasião, o então Presidente
da Subcomissão Especial da Reforma Universitária, ressaltou que o marco
regulatório da ES brasileira, além de paralisado, estava obstaculizando a
participação dos vários atores envolvidos na dinâmica educacional e, ainda,
encontravam-se eivados da dimensão reducionista da “avaliação regulamentadora”
(BRASIL, 2013, p. 105-107 passim).
A opção pela definição da agenda das políticas públicas da ES via
decretos/portarias normativas ou medidas-provisórias tem tradição na histórica
política nacional10, culminando no ativismo legislativo do Poder Executivo. Esse

9

Disponível
em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/ce/arquivos/relatorio-de-atividades-da-ce-2013-versao-final. Acesso em janeiro de
2015.

10

De acordo com Werneck Vianna et al (1999, p. 50), não obstante a evidente sobreposição às
atribuições próprias das casas legislativas, uma das explicações para o ativismo legislativo do Poder
Executivo, além do lastro histórico, seria a complexidade e a necessidade de celeridade na
implementação dos pressupostos normativos que resguardam as políticas públicas: “Tal tipo de
intervenção legislativa, como comprovado abundantemente na bibliografia, reclama um
conhecimento técnico e uma ação cujo tempo seja simultâneo à produção do fato que se quer
regular”. Necessário afirmar que Werneck Vianna et al (1999) não concordam que tal “explicação”
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quadro indica a existência de um déficit democrático em âmbito brasileiro, por
comprometer o crivo da controvérsia e da aprovação da representação popular, por
meio do silêncio obsequioso do Poder Legislativo frente ao Executivo. Esse déficit
democrático acontece face à indisposição da esfera pública para a interlocução com
os vários segmentos sociais, implicando, por conseguinte, no enfraquecimento das
casas legislativas, seja na discussão e ou formulação da agenda política nacional
(WERNECK VIANNA, 2002, p. 337-380; LEMOS, 2007, p. 41).
Avritzer e Marone (2014, p. 69-94) destacam, ainda, que tal fragilidade do
Poder Legislativo não se faz só frente ao Poder Executivo, mas também face ao
Poder Judiciário. Apesar de a Constituição de 1988 ter trazido iniciativas reais de
reequilíbrio entre os poderes, nota-se que matérias que seriam típicas de serem
deliberadas no âmbito do Congresso Nacional, desde questões como a reforma
política a procedimentos internos das casas legislativas, acabam sendo decididas no
Supremo Tribunal Federal (STF). Isso evidencia a necessidade de as casas de
representação do povo e dos estados reassumirem suas prerrogativas quanto à
formalização de um governo representativo, por meio de reformas institucionais, de
modo a reconstruir sua credibilidade:
(...) do sistema de representação, pela criação de mecanismos que
permitam assegurar a pluralização de representantes políticos formais,
contestando a sub-representação tradicional de grupos excluídos e/ou
minoritários (povos indígenas, mulheres e negros/as) (AVRITZER;
MARONE, 2014, p. 86).

Segundo Boaventura Santos (2003, p. 21), o panorama descrito seria um dos
sintomas da atual crise democrática, através da “patologia da participação, sob a
forma do conformismo, do abstencionismo, e da apatia política” e da “patologia da
representação,

sob

a

forma

de

distância

entre

eleitores

e

eleitos,

do

ensimesmamento dos parlamentares, da marginalização e governamentalização dos
parlamentos”.
Diante disso, seria razoável afirmar que o processo de democratização da ES
brasileira acontece à revelia do necessário debate democrático a ser travado no
Congresso Nacional, com a devida participação não só das comissões temáticas
pertinentes das duas casas (Comissão de Educação, Comissão de Direitos
atenue o déficit democrático derivado de uma agenda política instituída mediante o retraído papel do
Poder Legislativo, fato que remonta traços dos períodos autoritários da história nacional.
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Humanos, Comissão de Cultura, Comissão de Ciência e Tecnologia, etc.), incluindo,
como não poderia deixar de ser, os segmentos interessados da sociedade civil.
Como consequência, há a redução dos canais de diálogo entre os órgãos de
representação e os diversos estratos sociais, assim como a indução de um marco
regulatório de expansão da ES que não se estabelece como política de Estado, mas
como política de governo. Este parece ser outro aspecto importante a ser
ponderado.
Pelo necessário zelo argumentativo, antes de encerrar esse aspecto,
devemos considerar que, apesar de imprescindível, a tramitação nas casas
legislativas não seria garantia per se de qualidade democrática. Quanto ao alcance
da

representação

parlamentar,

tem-se

visto

que

significativa

parcela

de

parlamentares buscam evitar, e até repudiar, a interlocução com setores da
sociedade civil (como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB,
vários sindicatos de trabalhadores da educação, entre outros), advogando que, por
meio das eleições, a representação do povo na casa baixa está dada. Isso se
constitui, a nosso ver, como evidente vezo político e grave distorção da figura
representativa11.
Fora as assimetrias elencadas (por região, cor/raça e quintil de renda), assim
como a ausência do debate da democratização da ES no Poder Legislativo,
destacamos o lugar ocupado pela população carcerária no referido cenário.
Podemos notar que apenas o ENEM inclui a população em privação de liberdade em
seu quadro de diretrizes e ações, realizando o exame dentro das unidades prisionais
em período posterior à data nacional e mediante celebração anterior de convênio,
como vimos. No Portal INEP, encontram-se apenas os editais e a Portaria nº
807/2010.
O curioso é o fato de que o Portal INEP, no sítio ENEM, ao disponibilizar o
relatório referente à Edição ENEM de 2013 não faz qualquer referência à edição do
ENEM – PPL 2013 realizado nos espaços prisionais, fossem elas por meio de dados
referentes ao perfil do público prisional participante, resultados alcançados,
percentual de adesão das unidades prisionais por unidade federativa, percentual de

11

A tramitação da PEC 344/13, na Comissão Especial que trata da Reforma Política, é exemplo cabal
do que ora afirmamos. Poderíamos citar vários outros casos, o que fugiria por completo ao objetivo
da discussão.
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participantes presos que buscaram apenas a certificação do ensino médio (nãoegressos e não-matriculados no ensino médio, etc).
Na esteira desse comportamento político, nenhuma das outras políticas
públicas apresentadas (Lei de Cotas, SISU, PROUNI, FIES, UAB ou REUNI) se
refere à inclusão das pessoas em privação de liberdade na ES. A questão inclusão
se encerra nos seguintes grupos populacionais: estudantes de baixa renda: pretos,
pardos, indígenas, pessoas com deficiência e população do campo.
Essa produção do silêncio, eivada pela não referência nos dados estatísticos
ou no desenho das políticas públicas, se constitui como patente controvérsia, se
considerarmos dois aspectos. O primeiro diz respeito ao fato de a população
carcerária apresentar um crescimento exponencialmente acima da média do
crescimento da população nacional. De acordo com Relatório do Instituto Avante
Brasil12, de 1990 a 2012 a população carcerária apresentou uma taxa de
crescimento da ordem de 508,8%, enquanto o crescimento da população nacional
nesse período foi de 36%. A segunda condição que gera surpresa encontra assento
no perfil etário da população carcerária. Conforme o relatório supramencionado, em
2013, foram mapeados 574.027 indivíduos adultos em privação de liberdade, dos
quais 55% têm entre 18 e 29 anos, sendo 30% na faixa de 18 a 24 anos e 25% entre
25 e 29 anos.
Se ponderarmos a meta do atual PNE de alçar o 33% da população brasileira
com idade entre 18 – 24 anos como estudante da ES brasileira, identificamos o hiato
no tão citado “processo de democratização do ensino superior”, uma vez que, para
essa faixa etária, os únicos registros que realmente crescem são os prontuários
policiais e os amontoados humanos em unidades prisionais, especialmente quando
consideradas as categorias (i) quintil de renda e (ii) cor/raça.

12

O Instituto Avante Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que realiza pesquisas relacionadas às
taxas de crime e violência, assim como analisa os dados atualizados do Sistema Penitenciário
Nacional (INFOPEN). Recorremos aos dados fornecidos por este Instituto uma vez que os últimos
relatórios publicados no Portal do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), sob
responsabilidade do Ministério da Justiça (MJ), referem-se a 2008/2009. O acesso à base de dados
do INFOPEN, se não por meio dos relatórios desatualizados, exige login institucional e senha,
chocando-se com o princípio da publicidade e transparência dos dados públicos. Inclusive a
urgência quanto à atualização e à publicidade dessa base de dados aparece nas diretrizes e
objetivos definidos no Plano Nacional dos Direitos Humanos 3, de 2010, que será tratado no
Capítulo 2 desta tese.
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1.2 Universidade: da democratização à ocultação

Não alheio ao arranjo de forças sociais perante à globalização hegemônica
em curso, aos rumos das democracias contemporâneas e das mais dilatadas formas
de desigualdades sociais, Boaventura Santos, proeminente intelectual português,
tem procurado entender as origens e os motivos que fazem com que as várias
realidades sociais ora venham à tona, ora sejam ocultadas. Para ele, esse
mecanismo de referência à realidade social está diretamente ligado ao padrão de
racionalidade vigente (SANTOS, 2002, p. 237-278).
De acordo com Santos (2002, p. 238), embora desacreditado, ainda hoje há a
hegemonia do modelo de racionalidade responsável pelo “desperdício da riqueza
social”, erigido sobre a deslegitimação e a ocultação da diversidade das realidades
sociais não convergentes ao status quo, modelo este designado como razão
indolente. Os saberes hegemônicos, considerados o alicerce da filosofia e da ciência
Ocidental, têm sido reproduzidos pelas economias centrais desde a consolidação
dos Estados liberais. A indolência dessa racionalidade manifesta-se sob quatro
formas, das quais apontamos apenas uma: a razão metonímica, a qual “se
reinvindica como a única forma de racionalidade e, por conseguinte, não se aplica a
descobrir os outros tipos de racionalidade (...)” (SANTOS, 2002, 240), isto é, a razão
metonímica, dentro da lógica indolente, roga para si a exclusividade de
compreensão da realidade social como um todo, fazendo emergir ou submergir a
diversidade das realidades sociais por considerá-la única, como realidade social.
Santos (2002) é enfático ao destacar que não existe realidade social, mas
uma inalcançável multiplicidade de realidades sociais, levando o referido
exclusivismo racional indolente e metonímico ao desperdício da realidade social,
termo pulverizado em todo o artigo, ocultando ou deslegitimando contextos reais
e/ou modelos de explicação que fogem aos seus limites, especialmente os que se
mostram potencialmente contra-hegemônicos à presente globalização hegemônica e
ao establishment. E prossegue: “a razão metonímica continuou a presidir os saberes
não ocidentais, [que] continuaram até hoje em grande medida fora do debate”.
Esses saberes alijados nascem, assim, das realidades sociais que extrapolam o
espectro da razão indolente. Por fim, “a razão metonímica produz a não-existência
do que não cabe na sua totalidade e no seu tempo linear. Há a produção da não-
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existência sempre que uma dada entidade é desqualificada e tornada invisível,
ininteligível (...) (SANTOS, 2002, p. 240-246 passim).
Como alternativa a esse modelo de racionalidade hegemônico é proposto
outro, a razão cosmopolita, representante da alternativa contra-hegemônica que
procura trazer à tona e legitimar as várias realidades sociais, assim como os vários
saberes delas emergentes. A razão cosmopolita inclui o que o autor em análise
qualifica como a sociologia das ausências, dentre outros elementos de natureza
epistemológica, e tem como finalidade máxima romper o ciclo da ocultação e
deslegitimação da complexidade das experiências sociais e dos saberes a elas
adstritos.
Dessa forma, a sociologia das ausências nasce no bojo de um caminho
epistemológico

alternativo,

incondicionalmente

mais

democrático

e

com

o

compromisso de desvelar os silêncios socialmente produzidos, retirando-os, assim,
do limbo racional Ocidental. Corresponde a uma dilatação da abordagem e da
compreensão do presente como
(...) uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na
verdade, activamente produzido como tal, isto é, como uma alternativa nãocredível ao que existe. (...) [visando] transformar objetos impossíveis em
possíveis e com base neles transformar as ausências em presenças
(SANTOS, 2002, p. 246).

Corolárias

da

hegemônica

razão

indolente,

encontram-se

as

atuais

instituições universitárias, que se mantêm calcadas na rigidez organizacional e na
impermeabilidade às mudanças sobrevindas do contexto de passagem do milênio.
Apesar disso, deparam-se cada vez mais com as demandas democráticas, de
ampliação e de diversificação do acesso aos seus bancos escolares pelos diversos
segmentos sociais (SANTOS, 2003). Não pacificamente, questões como o
progressivo aumento e diversificação do corpo estudantil13 e a emergência das
novas áreas do saber, seja no campo da investigação científica ou no mercado de

13

No Brasil, por exemplo, não obstante as limitações inerentes à ampliação e à diversificação do
corpo estudantil apontadas anteriormente, é possível notar que os indicadores revelam, em certa
medida, o crescimento de estudantes trabalhadores, de afrobrasileiros e o aumento do percentual
feminino nos cursos de graduação (INEP e IBGE). Verifica-se, também, a criação de cursos de
graduação voltados para os povos indígenas (Licenciaturas Indígenas) ou para a população do
campo (Licenciaturas do Campo) e cursos superiores aligeirados, ligados às demandas específicas
do mundo do trabalho. Reiteramos a inexistência normativa concernente à população carcerária.
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trabalho14, tem sido correlatas à definição da agenda das políticas públicas para a
ES não apenas no Brasil, mas em todo mundo.
E é exatamente nesse contexto que a universidade tem sido igualmente
pressionada ora pelo Estado, responsável por responder aos interesses das
coletividades (ou ocultá-los), ora pelos vários segmentos societários, os quais
pressionam pela renovação dos mecanismos de acesso. Coexiste a pressão dos
setores produtivos que se alimentam da força de trabalho e dos conhecimentos de
ponta nela produzidos e, finalmente e tão importante quanto qualquer outra,
evidencia-se a pressão das grandes corporações educativas do setor privado de
capital aberto, cujo lucro está definitivamente ligado ao desenho das políticas
públicas educacionais e cujas representações se mostram presentes nos órgãos
oficiais, como por exemplo, no Brasil, na Câmara dos Deputados (SANTOS, 2003;
CHAUÍ, 2000).
Ante tais pressões, as universidades acabam por assumir matizadas funções,
conforme assinalamos a seguir:
(...) educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão-deobra qualificada; educação e treinamento altamente especializados;
fortalecimento da competitividade da economia; mecanismo de seleção para
empregos de alto nível através da credencialização; mobilidade social para
os filhos e filhas das famílias operárias; prestação de serviços à região e à
comunidade local; paradigmas de aplicação de políticas nacionais (ex:
igualdade de oportunidades para mulheres e minorias raciais); preparação
para os papeis de liderança social (OCDE, 1987, p. 16 apud SANTOS,
2003, p. 189).

A complexidade de papéis a serem assumidos acaba por implicar em
estratégias de compatibilização e/ou ocultação de funções, às quais, como se pode
observar, encerram em si colisões paradigmáticas facilmente identificáveis. Tratarse-ia, então, da não intervenção nas causas ontológicas da crise, mas sim no
tratamento sintomático por meio do que Santos define como gestão das tensões
(SANTOS, 2003, p. 190). Os pontos de tensão emergem tanto na relação das

14

Campos do saber ligados às mais variadas áreas, como: nanotecnologia, produção agrícola
sustentável, tecnologia mineral, tecnologia de alimentos, biodiversidade, biotecnologia,ciências do
envelhecimento, modelagem computacional, neurociências, ciências espaciais, etc. Para se
dimensionar a explosão dos campos de saberes acadêmicos e profissionais citada por Boaventura
Santos, consultar, por exemplo, o Portal Capes, que dispõe de todos os cursos de pós-graduação
recomendados/reconhecidos no país ou mesmo o Portal do Ministério de Ciência e Tecnologia, no
sítio Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicado em 24 de janeiro de 2015.
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universidades com os demais segmentos societários (Estado, sociedade civil,
mercado, etc.) quanto dentro delas mesmas.
No intuito de escamotear essas contradições, os órgãos responsáveis pela
agenda da ES têm recorrido aos mecanismos de dispersão das tensões, por meio de
medidas paliativas de controle assistido dos conflitos. As crises, por conseguinte,
foram categorizadas a partir das nuances pós anos 1960, em três níveis: (i) a crise
de hegemonia; (ii) a crise de legitimidade e (iii) a crise institucional (SANTOS, 2003,
p. 189-190).
A crise de hegemonia, a mais visível segundo Santos (2003), caracteriza-se
pela processual perda da centralidade da universidade como instituição científica e
social unívoca na produção da alta cultura e do conhecimento cientifico, tradição
herdada do século XIX, do modelo alemão humboldtiano. Tal crise ergue-se a partir
das seguintes dicotomias: alta cultura x cultura popular; educação x trabalho e, por
fim, teoria x prática (SANTOS, 2003)
A dicotomia alta cultura x cultura popular guarda conexão direta com o
processo de democratização da universidade havido no último quartel do século XX,
implicando no
(...) dualismo que introduziu entre universidade de elite e universidade de
massas. Tal como teve lugar, a democratização da universidade traduziu-se
na diferenciação – hierarquização entre universidades e entre estas e outras
instituições de nível superior (SANTOS, 2003, p. 194).

Esse processo de diferenciação, seja no interior das universidades ou na
nova forma de organização do sistema universitário (estratificação institucional),
deve ser considerado o derivado direto da emergência da cultura de massas 15,
caracterizada por uma nova forma de produção, de distribuição e de consumo mais
próxima da realidade social e com um alcance maior dos grupos sociais,
contrapondo-se, assim, à “alta cultura universitária”, exclusivista e elitista.
Concernente à polarização educação x trabalho, se em outros tempos a
universidade se incumbia, como vimos, da produção e da transmissão da alta
cultura, preparando os indivíduos para o papel de direção social, atualmente “(...)
passou a ser também educação para o trabalho, ensino de conhecimentos utilitários,
de aptidões técnicas especializadas” com foco nos espaços de produção. Desse
15

A esse respeito, ver, por exemplo, Adorno, T. Industria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e
Terra, 2006.
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quadro, emergem os seguintes recortes para o campo dos estudos superiores “[que]
cindiu-se entre a cultura geral e a formação profissional e o trabalho, entre o trabalho
não qualificado e o trabalho qualificado” (SANTOS, 2003, p. 196 passim).
Já o impasse entre teoria x prática faz com que a universidade deixe de
figurar como instituição “filósofo-rei”, tal como foi desde os tempos feudais, na
produção do alto saber e da cultura desinteressada, sucumbindo aos apelos do
mundo prático, cujo tempo de transformação é exponencial, fazendo-o mover-se em
meio à provisoriedade dos saberes, no qual
(...) o apelo à prática foram as exigências do desenvolvimento tecnológico,
da crescente transformação da ciência em força produtiva, da
competitividade internacional das economias feita de ganhos de
produtividade cientificamente fundados.” (SANTOS, 2003, p. 200 passim).

Como consequência, a exigência do convívio entre a teoria e a prática
reorienta o leme das instituições universitárias, evidenciando a distância entre a
razão acadêmica, arraigada na razão indolente, e as questões reais que afetam o
mundo contemporâneo.
Imbricada à crise de hegemonia, emerge a crise de legitimidade, uma vez
que, em virtude dos novos perfis de conhecimento produzidos, começa-se a alterar,
consequentemente,

os

grupos

sociais

atingidos.

Face

às

lutas

sociais

reivindicatórias dos direitos sociais e econômicos, ampliam-se, sob as mais diversas
formas de tensão, os direitos educacionais (direitos humanos de segunda geração),
colocando em xeque o fato, historicamente construído, de apenas as classes altas
alcançarem a educação superior. De acordo com Santos,
(...) a procura por excelência passou a ser também a procura de democracia
e de igualdade, os limites da congruência entre os princípios da
universidade e os princípios da democracia e da igualdade tornaram-se
mais visíveis: como compatibilizar a democratização do acesso com critérios
de seleção interna? Como fazer interiorizar numa instituição que é, ela
própria, uma “sociedade de classes” os ideais de democracia e igualdade?
Como fornecer aos governados uma educação semelhante à que até agora
foi fornecida aos governantes sem provocar um “excesso de democracia” e,
com isso, a sobrecarga do sistema político para além do tolerável?
(SANTOS, 2003, p. 212).

Diante da dicotomia entre a elitização e o acolhimento das demandas
democráticas, a já referida gestão de tensões aparece como uma espécie de
messianismo institucional. Em âmbito interno, a universidade incorporou a cultura de
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massas, permitindo a emergência da cultura-objeto (ligados à cultura de massas,
como: Etnografia, Folclore, Antropologia Cultural, tecnologia aplicada), os quais se
contrapunham

à

cultura-sujeito

(saberes

desinteressados,

como:

Filosofia,

Linguística, Ciência Política). Em âmbito externo, o sistema de ensino superior
diferenciou-se, através da diversificação do perfil do público estudantil (não custa
reiterar ser este o elemento ontológico da crise de legitimidade), em ensino superior
universitário e ensino superior não-universitário.
O ensino superior não-universitário remete à criação de institutos e/ou
faculdades isoladas, à criação de mecanismos de aligeiramento do percurso de
formação de terceiro grau, à preponderância da formação profissional e à flagrante
retração da qualidade da formação humanista. Isso se dá mediante o que Santos
(2003, p. 213) apresenta como estratégia dirigida ao grupo de “estudantes com
expectativas limitadas”, tomando como base as estatísticas educacionais que
demonstram o novo perfil do alunado, apontando o aumento significativo de adultos
(estudantes com mais de 25 anos), de estudantes trabalhadores e de estudantes
financiados pelas empresas em que exercem suas funções laborativas, dentre
outros aspectos.
A terceira crise que abala as estruturas das universidades é a institucional.
Acentuada nas últimas décadas, coloca em xeque a autonomia frente ao
desmantelamento do Estado-Providência e dos ciclos econômicos irregulares da
economia internacional, gerando, como não poderia deixar de ser, no marcante
enfraquecimento dos investimentos ligados às políticas sociais, como “política de
habitação, política de saúde à política da educação”. E ainda, como desdobramento,
as universidades: “(...) tem vindo a sofrer cortes orçamentais, (...) ao mesmo tempo
em que é obrigada a defrontar-se com a crescente concorrência da universidade
privada, fortemente financiada pelo Estado” (SANTOS, 2003, p. 214 passim).
Ao que nos parece, a discussão conduzida por Santos (2002, 2003) acerca
das crises da universidade parece pactuar com a ocultação da população em
privação de liberdade dos quadros institucionais da ES brasileira, como verificamos
no Item 1.1. A ocultação e a produção da ausência representam tanto a subtração
da subjetividade coletiva quanto a negação da existência real e simbólica desses
sujeitos, definidos por Florestan Fernandes (1989), como sujeitos negados. A
produção da ausência tem se mostrado como eficiente mecanismo político
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convergente tanto à atual globalização hegemônica excludente quanto às formas de
o Estado brasileiro lidar com demandas democráticas adversas ao status quo.

1.3 Por que um diploma da educação superior?

Ao analisar a desigualdade de oportunidades educacionais (DOE), Ribeiro
(2009, p. 15-16) afirma que os indivíduos já nascem com características (cor,
gênero, etc.) e em famílias com recursos econômicos, sociais e culturais
diferenciados. Além disso, nascem em momentos históricos em que tanto a
escassez quanto a expansão de oportunidades educacionais influenciam suas
trajetórias pessoais e educacionais (AGUIAR, 2007, p. 102-104). O desdobramento
desse raciocínio é claro: as chances de progressão no sistema educacional são
desiguais.
A trajetória educacional é marcada, segundo Ribeiro (2009, p. 172), por seis
transições educacionais, das quais citamos quatro (as transições 3 e 4 fogem ao
nosso foco): 1- entrada na escola; 2- conclusão da 4ª série; conclusão do ensino
médio; 5- entrada na universidade e 6- conclusão da universidade. Com base nas
informações estatísticas do Programa Nacional de Amostras por Domicílio –
PNAD/1996, o autor afirma que “os filhos de profissionais qualificados têm chances
maiores que os filhos de trabalhadores não-qualificados de alcançarem níveis
educacionais mais altos” (RIBEIRO, 2009, p. 172).
Tais transições educacionais operadas pela lógica da desigualdade de
oportunidades educacionais (DOE) foi objeto de estudo em praticamente toda obra
de P. Bourdieu (1930 – 2002), para quem a escola não é a única instituição que
reproduz as condições sociais. A instituição familiar soma-se como mais um
elemento a favor da reprodução das estruturas sociais e posições de poder nas mais
diversas estruturas sociais. Mas existem exceções, que são os filhos que rompem a
sina escolar e social dos pais. Para P. Bourdieu (1997), o pai assume papel central
na transmissão das expectativas escolares e profissionais, pois
O pai é o lugar e o instrumento de um “projeto” (conatus) que, estando
inscrito em suas disposições herdadas, é transmitido inconscientemente em
e por uma maneira de ser e também, explicitamente, por ações educativas

45

orientadas para a perpetuação da linhagem (que em algumas tradições é
chamada de “a casa”) (...) Os herdeiros que, aceitando herdar, portanto ser
herdados pela herança, conseguem se apropriar dela (o técnico filho de
técnico ou o metalúrgico filho de metalúrgico) escapam das antinomias da
sucessão (BOURDIEU, 1997, p. 588).

O mapeamento das heranças escolares dos indivíduos, assim como nível de
instrução e função laborativa dos pais pode sinalizar que a ascensão à ES
corresponda ao que P. Bourdieu chama de “negação da herança” (BOURDIEU,
2003, p. 588-599), herança essa que é intrínseca à baixa escolaridade, à posição
social de pouco prestígio, à falta de acesso a bens culturais escolares, dentre outros
aspectos.
A partir dessa chave de leitura bourdieusiana, a ascensão a um curso de
graduação pode representar a ruptura de um ciclo familiar personificado na figura do
pai e em estreita conexão à ideia de reprodução das amplas desigualdades sociais.
A herança, herdada ou não, não se dá pacificamente, ao contrário, configura-se
como tenso processo que acaba por impactar nas expectativas de progressão e
sucesso (ou de fracasso) na vida escolar dos indivíduos
Este efeito de limitação das ambições pode ser exercido nos casos onde o
pai conheceu grande sucesso (...). Mas reveste toda a sua força no caso em
que o pai ocupa uma posição dominada, seja do ponto de vista econômico e
social (operário, pequeno funcionário), seja do ponto de vista simbólico
(membro de grupo estigmatizado) e por isso está inclinado à ambivalência
com respeito ao sucesso de seu filho como com respeito a ele mesmo
(dividido que está entre a altivez e a vergonha de si que implica a
interiorização da visão dos outros). Ele diz ao mesmo tempo: seja como eu,
faça como eu, e seja diferente. Toda a sua existência encerra uma dupla
injunção: tenha sucesso, mude, torne-se um burguês, e permaneça simples,
sem altivez, perto do povo (de mim) (BOURDIEU, 2003, passim)

Em O Desencantamento do Mundo, obra pouco extensa mas de profunda
argúcia teórica, P. Bourdieu inicia seus apontamentos em torno das expectativas
objetivas das classes e frações de classes mais baixas (subproletariado) quanto à
educação e ao mundo do trabalho. Segundo ele: “Não vai causar admiração
observar que as aspirações tendem a se tornar mais restritas, mais estritamente
medidas às possibilidades reais, à medida que estas últimas se elevam”
(BOURDIEU, 1979, p. 78). Isto é, quanto menor for a possibilidade real, mais
restritas são as aspirações das classes mais pobres. O futuro real e o grau de
liberdade de escolhas objetivas, o campo dos possíveis (BOURDIEU, 1979, p. 77)
dos indivíduos das classes mais baixas é restrito. Sobre a ascensão social, um
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camponês francês teria lhe afirmado: “Não espero nada, disse um cantoneiro de
Saída, para mim, é a pá e a enxada” (BOURDIEU, 1979, p. 80).
Dessa forma, a posição nas hierarquias sociais, podem não anular, mas a
inibir marcadamente as aspirações sociais aparentemente desmedidas, como
chegar à ES, por exemplo. Acima delas, sobressaem a limitações pragmáticas
diárias de ganhar a vida e fazer o sustento material mínimo, de si próprio ou das
necessidades das famílias, evidenciando um determinado mundo de oportunidades
(...) extremamente reduzido para os subproletariados, condenados a
planejar possíveis impossíveis, o campo do futuro real , isto é, realmente
acessível, não para de se desenvolver à medida que os rendimentos
aumentam. O grau de liberdade que é concedido a cada trabalhador,
liberdade de escolher seu emprego e seu empregador, liberdade de definir o
ritmo e a qualidade de seu trabalho, liberdade de reivindicar o respeito nas
relações profissionais (...). Do mesmo modo, o campo dos possíveis tende a
se alargar à medida que a pessoa se ergue na hierarquia social
(BOURDIEU, 1979, p. 79).

Embora o excerto acima assuma a perspectiva de limitação de expectativas
do subproletariado com relação ao mundo do trabalho (aliás, um vocabulário muito
ligado à produção da sociologia marxista do final dos anos de 1970), podemos
vincular tal baixo nível de expectativa de vida também às oportunidades
educacionais, uma vez que a escola dissimula mecanismos favoráveis à reprodução
das hierarquias sociais com lastro no duo oportunidades educacionais e
oportunidades no mundo do trabalho.
Partindo da premissa que lhe foi mais cara, P. Bourdieu viu a instituição
escolar como peça mestra para a certificação das hierarquias sociais nos Estadosnacionais, de modo não só a inibir mudanças nas estruturas sociais, mas de
cabalmente reproduzi-las. A ênfase repousou no conceito de capital cultural,
disposto nas suas três formas: incorporado, objetivado e institucionalizado. A
primeira intenção foi evidenciar o poder simbólico conferido à diplomação de nível
superior para as diferentes classes sociais e os mecanismos de legitimação das
desigualdades diretas e indiretas das chances escolares de ingresso nesse nível de
ensino. O acesso a determinados bens culturais e/ou níveis escolares contribui para
a constituição dos campos específicos, que são os espaços de aglutinação dos
indivíduos de origem social similares.
Como se sabe, a organização das instituições escolares constituiu o cerne da
obra do sociólogo francês, que procurou entendê-las como peças fundamentais na
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legitimação das estruturas sociais, nos vários Estados nacionais Ocidentais, mas
particularmente no país que viveu a mais importante revolução liberal da História.
Ateve-se em compreender as estratégias e as formas que as classes sociais e as
frações de classe usavam para ocupar seus lugares sociais, desnudando a
dissimulação da dominação nas práticas e no cotidiano, especialmente, das
instituições educacionais. Toda a presente análise teórica concorre positivamente no
sentido de desconstruir a ideia do dom natural, da vocação individual e virtuosa que
induz as pessoas (quaisquer que sejam suas origens sociais) rumo ao ingresso, à
permanência e ao sucesso nas instituições escolares de todos os níveis de ensino
(Cf. BOURDIEU16, 2010, p. 56).
Dessa forma, procuramos situar como as lutas simbólicas são travadas, em
larga medida, no sentido de reproduzir as estruturas de dominação, à luz de outro
conceito central no pensamento bourdieusiano, a saber: o campo burocrático. Esse
seria o locus onde se entrecruzam as lutas simbólicas, os processos de
(des)legitimação cultural e de prestígio das diferentes classes e frações de classe.
Ao término do item, mostramos como a presente estrutura teórica, não obstante
vinculada a um outro tempo e a um outro espaço social, pode contribuir como “lente
de aumento” na problematização do objeto de estudo desta tese: o lugar ocupado
pela população carcerária na agenda das políticas da educação superior brasileira.
Em mesma medida, procuramos construir referenciais de análise para perceber as
tensões individuais e as perspectivas de vida imanentes ao ingresso dessa fração de
classe social no ensino superior, cujas trajetórias escolares e sociais são marcadas
pela fragilidade de todas as formas de capital, como veremos no Capítulo 3.
Compreendendo a natureza dos recursos de que um indivíduo precisa lançar
mão ao longo de sua escolaridade, Bourdieu (2010) reúne suas reflexões teóricas
acerca da reconversão de capitais, explicitando, em minúcias o conceito de capital
cultural, com o qual busca justificar a diferença no desempenho escolar de crianças
oriundas de diferentes classes ou frações de classes sociais.
Segundo o autor, embora não seja exclusiva, a escola acabou por
preponderar-se como o espaço precípuo para a legitimação da reprodução das
estruturas sociais capitalistas, determinismo, aliás, que motivou as mais fortes
16

Nogueira e Nogueira (2010) reuniram a tradução de determinados textos de P. Bourdieu para a
Língua Portuguesa, assim como conduziram as devidas revisões técnicas, culminando na presente
obra, à qual contou com a participação de vários pesquisadores da sociologia da educação no
Brasil.
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críticas ao autor da teoria da reprodução. O ambiente familiar também é cenário de
movimentação do capital cultural, por meio da menos explícita “transmissão
doméstica do capital cultural” (BOURDIEU, 2010, p. 73). O capital cultural pode se
manifestar sob três formas: o estado incorporado, o estado objetivado e o estado
institucionalizado.
O estado incorporado, conforme Bourdieu (2010) por ser ligado ao corpo
exige a incorporação. É a mais demorada forma de “cultivo” (esse é o termo
preferido do autor) do capital cultural, uma vez que não se dá de maneira imediata,
não podendo ser “transmitido instantaneamente (diferentemente do dinheiro, do
título de propriedade ou mesmo do título de nobreza), por doação ou transmissão
hereditária, por compra ou troca” (BOURDIEU, 2010, p. 74). O ambiente familiar
assume o papel disfarçado nessa forma de aquisição do capital cultural, exigindo o
contínuo “trabalho de inculcação e de assimilação”. Depende essencialmente de
esforço próprio para ser adquirido (autocultivado), constituindo-se como um trabalho
do indivíduo sobre si próprio e que, com o tempo, passa a lhe ser imanente
(BOURDIEU, 2010, p. 74-76, passim).
O estado objetivado do capital cultural estabelece-se a partir da relação do
indivíduo com a materialidade dos bens culturais, expressas por meio do consumo e
da apropriação dos bens culturais legítimos e legitimados, como a literatura, as artes
plásticas, a música, as peças teatrais, etc., exigindo, a priori, a disposição do capital
cultural incorporado. Gosto, senso estético apurado e estilo de vida não são vistos
como práticas ingênuas, mas sim como formas de “interiorização objetivada”, como
marcadores sociais, pressupondo certos padrões que orientam e determinam as
escolhas estéticas (BOURDIEU, 2010, p. 77).
As condições sociais, engendradas nos sistemas de classificação, refletem a
estrutura objetiva desigual de distribuição e de apropriação dos bens materiais e
simbólicos, contribuindo para se reproduzirem as relações de dominação. O senso
estético é, por conseguinte, literalmente medido pela propensão e pela aptidão à
apropriação material e/ou simbólica de um conjunto de objetos ou rotinas culturais
classificadoras, as quais redundam no estilo de vida das classes sociais,
distinguindo-as (BOURDIEU, 2010; 2007).
A objetivação do estilo de vida através da manifestação do gosto é um dos
elementos definidores do ethos das classes. As classes populares veem seu
universo econômico-cultural reduzido aos bens de primeira necessidade, à urgência
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de sobreviver às contingências e, não por acaso, são incapazes de fazer projeções
escolares, culturais ou profissionais com alguma margem de longitude. Por outro
lado, na medida em que as classes altas não se encontram encurraladas pela
sobrevivência diária, veem-se livres para transitarem nos diversos espaços sociais,
guiadas pelo prazer e pelo refinamento dos gostos. Na medida em que neutralizam
as necessidades ordinárias, podem se dedicar ao luxo e ao desperdício ostentatório,
em uma relação pura e “desinteressada” com os objetos da arte legitimada (mobília,
arquitetura, artes plásticas, etc.). Dessa forma, os estilos de vida estabelecem e são
estabelecidos pelas estruturas de posições na ordem social, através das práticas e
das preferências individuais (BOURDIEU, 2007).
O estado institucionalizado do capital cultural refere-se à diplomação, ato
precípuo de referência ao passado escolar dos indivíduos. Considerando que os
mecanismos de eliminação e de seleção se dão durante toda a vida estudantil (o
cursus), não seria imprudente asseverarmos que na educação superior não seria
diferente. Referindo-se à realidade francesa (que estava prestes a ser sacudida pelo
Maio de 68), P. Bourdieu apresenta o quadro das proporções de acesso aos estudos
superiores com base nas classes sociais, nos termos que seguem:
Um jovem da camada superior tem oitenta vezes mais chances de entrar na
Universidade que o filho de um assalariado agrícola e quarenta vezes mais
que um filho de operário, e suas chances são, ainda, duas vezes superiores
àquelas de um jovem da classe média. É digno de nota o fato de que as
instituições de ensino mais elevadas tenham também o recrutamento mais
aristocrático (BOURDIEU, 2010, p. 41).

Assim, fica evidente que as probabilidades educacionais às quais se referem
convergem com o argumento até então exaltado: ao alargarem-se as chances dos
indivíduos de acesso ao capital cultural, viabilizadas pelas vantagens econômicas e
familiares, alargam-se, consequentemente, as oportunidades de extensão da
trajetória estudantil em nível superior, predominantemente nas instituições de maior
prestígio.
A diplomação evidencia a relação entre sistemas de ensino e mercado de
trabalho, tendo como parâmetros objetivos os agentes detentores de diplomas e as
instituições detentoras de cargos. Segundo Bourdieu (2010, p. 134): “O valor que
recebem no mercado de trabalho depende tão mais estritamente do seu capital
escolar quanto mais rigorosamente codificada for a relação entre o diploma e o
cargo”. O diploma implica, inevitavelmente, na obtenção do maior ou menor
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rendimento do capital escolar. Dessa forma, “pode-se, sem paradoxo, afirmar que as
principais vítimas da desvalorização dos títulos escolares são aqueles que entram no
mercado de trabalho desprovidos de diplomas” (BOURDIEU, 2010, p. 151).
Outro aspecto potencializador dos rendimentos sociais ou profissionais
advindos da diplomação diz respeito à mobilização do capital social dos graduados,
através do capital social. É definido como a rede de relacionamentos presentes ou
potenciais em meio à vinculação a grupos sociais de prestígio, estritamente “ligados
à posse de uma rede durável de relações mais ou menos instituicionalizadas de
interreconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto
de agentes (...) unidos por ligações permanentes e úteis”. A força do capital social
que um indivíduo mobiliza depende da extensão da “qualidade” sua rede de
relacionamento, expressa na abrangência do capital econômico, cultural e simbólico,
constituindo-se como posses e reiterando a ideia dos marcadores sociais. Os efeitos
do capital social, isto é, os lucros resultantes do pertencimento a determinadas
frações de classe social, “são particularmente visíveis em todos os casos em que
diferentes indivíduos obtêm um rendimento muito desigual de um capital (econômico
ou cultural), mais ou menos equivalente segundo o grau em que eles podem
mobilizar” (BOURDIEU, 2010, p. 67 passim) das redes de relacionamentos nas quais
interagem.
Nesse contexto, ressalta-se que na organização da educação superior
francesa, as grandes écoles assumem o papel simbólico de indiscutível destaque ao
incumbirem-se da formação da elite intelectual e dirigente. Isso expressa o caso
mais flagrante dos indivíduos que auferem as maiores vantagens da diplomação em
virtude não só diante da raridade da certificação (a universidade dos poucos, as
universidades das elites), mas, sobretudo, pela solidez do capital social dos que ali
se formam e da “solidariedade que os une”. (BOURDIEU, 2010, p. 137).
Não obstante se detenha em analisar o poder simbólico da diplomação de
nível superior, P. Bourdieu indica mais que o nexo existente entre a diplomação e a
distinção de classes e frações de classe, apontando que, na ordem da reprodução
das hierarquias sociais, conceder distinção à diplomação de todos os graduados
representaria inequívoco perigo para a reprodução do sistema de hierarquias
sociais. O caminho, segundo ele, e em convergência com as análises de Boaventura
Santos, seria impor valores sociais diferentes para a certificação das diferentes

51

classes sociais, as quais se dirigiriam para instituições de ensino superior de maior
ou menor prestígio, como podemos depreender do seguinte excerto:
A contradição patronal – conservar as vantagens que a titulação oferece à
reprodução da classe dominante sem deixar de controlar o acesso das
outras classes aos poderes conferidos pelo diploma – encontra sua solução
no desenvolvimento das instituições de ensino privado, das empresas de
formação, recuperação e reciclagem incrementadas pela aparição da
“formação permanente” e talvez, mais geralmente na instauração de um
sistema de ensino tripartido: grandes écoles para a reprodução da classe
dominante; escolas técnicas, controladas pela economia, para a reprodução
da força qualificada de trabalho; universidade para reprodução de
universidade (BOURDIEU, 2010, p. 139).

Embora pareça desnecessário, lembramos que tais apontamentos foram
feitos há aproximadamente meia década, o que só mostra a vivacidade da teoria,
mesmo tendo sido tecida em outro local e em outro contexto. Já então, P. Bourdieu
sinalizava que interesses de frações das classes dominantes e interesses dos
vendedores de serviços escolares e os agentes institucionais escolares (esses
últimos responsáveis de expressivo crescimento dos diplomados) poderiam
convergir. A saída seria a diferenciação (tácita e franqueada) do valor atribuído ao
diploma, de modo que “o monopólio correlativo das posições mais cobiçadas pelos
detentores de diplomas possa coincidir com um depauperamento do monopólio
universitário da colação de graus” (BOURDIEU, 2010, p. 139). Isto é, o aumento da
diplomação nos estudos superiores não se colidiria com a manutenção e a
estabilidade do acesso aos cargos de prestígio pelos egressos das instituições com
lastro social e acadêmico.
Desse modo, os sistemas de classificação e de distinção das classes e
frações de classes sociais, por meio da diplomação, passariam a assumir mais que a
fronteira simbólica, mas econômica. As lutas pelas várias formas de classificação
erigidas com base nas disposições simbólicas, especialmente no que tange à
diplomação, redundariam em lutas de classes. Isso porque se abria um panorama
social, laboral e educacional no qual os portadores de diplomas, mesmo os de
menor prestígio, pudessem vir a exigir equiparação nas vantagens advindas de seus
diplomas, por meio, por exemplo, de remunerações similares. Reiterando a ideia da
reprodução das hierarquias sociais, P. Bourdieu via que, juntamente com o processo
de expansão da diplomação, começavam a se revelar as nuances nada harmônicas
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de acesso aos postos de trabalho e cargos de prestígio, com base nos argumentos
que seguem:
O SE [sistema educacional] desempenha um papel capital nos conflitos,
transações ou negociações individuais ou coletivas que se desenrolam
entre os detentores dos meios de produção e os vendedores de sua força
de trabalho sobre:
1. a definição do cargo: as tarefas que seus ocupantes devem executar e
também, ao mesmo tempo, as que eles podem recusar;
2. as condições de acesso ao cargo: as propriedades que devem possuir
seus ocupantes (essencialmente, diplomas, por vezes, também, a idade,
etc.);
3. a remuneração oferecida aos ocupantes do cargo e o lugar dessa
remuneração em uma hierarquia de remunerações;
4. o nome do cargo ou, se preferirmos, da posição (BOURDIEU, 2010, p.
141).

O significado do diploma de ensino superior, portanto, além de estar imbuído
do poder simbólico, contribui de forma inconteste para a concorrência distintiva entre
as classes sociais. Dessa forma, impacta nas estruturas do mundo do trabalho ao
permitir algum trânsito (tímido) nas hierarquias das estruturas de poder, podendo vir
a definir posições no meio social, através de lutas não puramente simbólicas, mas
lutas de classe baseadas em um possível novo ethos conferido às frações de
classes mais pobres que alçaram o rito de “colação de grau”. Por conseguinte,
“pode-se considerar que um diploma tem todas as chances de ter sofrido uma
desvalorização todas as vezes que o crescimento do número de portadores de
títulos escolares é mais rápido do que o crescimento do número de posições às
quais esses diplomas conduziam [antes da diplomação]” (BOURDIEU, 2010, p. 149150).
Desta feita, a desvalorização da diplomação dos estudos superiores,
mediante a raridade do título, o prestígio institucional e a origem social dos agentes,
já na década de 1960, fez com que o sociólogo da prestigiada École Normale
Supérieur de Paris, percebesse que agentes e famílias das classes de altas
construíssem

estratégias

compensatórias

de

reação.

Tais

estratégias

de

(re)prestígio acadêmico-profissional resultaria de duas ações: a primeira, referida
anteriormente, seria a mobilização de todo o capital social para otimização das
vantagens da certificação, sobrelevando-se as competências técnicas e as
competências sociais, no sentido de evitar o fenômeno da “desclassificação”. A
segunda estratégia, conjugada com a primeira, redundaria no fortalecimento de
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reivindicações coletivas para os campos profissionais que visassem fugir das
consequências inflacionárias de formação de nível superior, garantindo, ao cabo, a
reprodução das hierarquias sociais. Em outros termos, que os cargos de prestígio
continuassem a ser ocupados pelos portadores dos diplomas raros e prestigiados.
Segundo P. Bourdieu (2007), a aglutinação e a ação dos agentes sociais com
similaridades de classe ou fração de classe (as homologias funcionais e estruturais),
é elemento inexorável para a constituição dos campos. Tratam-se de espaços dentro
dos quais acontecem as lutas concorrenciais entre agentes que já dispõem de
posição, a priori, fixadas, em busca de interesses peculiares dos próprios campos.
Lutas concorrenciais, aliás, que levam à infindável transformação dos produtos
elaborados pelos campos (BOURDIEU, 2007; ORTIZ, 1994). A título de exemplo: “o
campo da ciência se evidencia pelo embate em torno da autoridade científica; o
campo da arte, pela concorrência em torno da questão da legitimidade dos produtos
artísticos” (ORTIZ, 1994).
(...) todos os campos especializados (campo da alta costura ou da pintura,
do teatro ou da literatura, etc.) tendem a se organizar segundo a mesma
lógica, ou seja, segundo o volume do capital específico possuído e segundo
a antiguidade (...) da posse, e por outro lado, as oposições que tendem a se
estabelecer, em cada caso, entre os mais ricos e os menos ricos em capital
específico, entre os dominantes e os dominados, os titulares e os
pretendentes, os antigos e os recém-chegados, a distinção e a pretensão,
(...), são homologas entre elas – daí toda a espécie de invariantes – e
homólogas das oposições que organizam o campo das classes sociais
(entre dominantes e dominados) ou o campo da classe dominante (entre
fração dominante e fração dominada) (BOURDIEU, 2007, p. 217).

Isto é, os campos (inclusive os campos específicos) são, consequentemente,
os locais onde se expressam relações de poder, cujo desenho se dá a partir da
distribuição desigual dos marcadores de prestígios e de classificação social, por
meio do acúmulo capital social dos agentes que os integram. Assim, tais campos
ritualizam uma clara definição de papéis, dividindo-o em dois polos antípodas: o dos
dominantes e o dos dominados, de modo que o primeiro polo se representa pelos
agentes que possuem o máximo de capital social, enquanto o segundo polo reúne
os demais agentes, imbuídos do pouco vigor do capital social específico dentro do
campo ao qual pertence (ORTIZ, 1994, p. 21).
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Figura 2 - A Formação dos Campos Específicos
Capital
cultural

Capital
social

Capital
econômico

Campos
específicos

*Elaborado pela autora.

No ensaio denominado Da Casa do Rei à Razão de Estado: um Modelo da
Gênese do Campo burocrático, P. Bourdieu17 apresenta as bases conceituais de um
metacampo – o campo burocrático. Nos ares do século XVIII, o Estado-nacional
francês vivenciou o progressivo esfacelamento do Estado dinástico, onde se fazia
prevalecer a força e a integridade dos clãs bases familiares no âmbito da política. A
Revolução Francesa solapou a hegemonia e patenteou o fracasso político
personificado em Luís XVI, sob a forma de “desfeudalização do Estado”. Desenhavase, assim, o cenário de ruptura social que possibilitava emergir a burocracia
moderna, com a instituição de um campo administrativo relativamente autônomo e
“obediente à lógica específica do ‘público’”, à autoridade burocrática (BOURDIEU,
2005, p. 59- 65).

Figura 3 - As Disputas entre os Campos
Disputas entre os campos
específicos pelos privilégios e
acesso aos bens sociais – o
acesso à educação superior.

Campos
específicos

Campo Burocrático

*Elaborado pela autora.

17

Cf. WACQUANT, L (org.). O mistério do Ministério – Pierre Bourdieu e a política democrática. Rio
de Janeiro, Ed. Revan. 2005. A presente obra reúne textos do próprio P. Bourdieu, como é o caso
do ensaio em análise, assim como de outros autores.
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Junto à lógica burocrática foram criados os mais diversos símbolos, como:
departamentos, decretos de nomeação, certificados, registros, cadastramentos, os
quais
(...) levaram à instauração de uma lógica propriamente burocrática, de um
poder impessoal, intercambiável e, nesse sentido, com a aparência
perfeitamente ‘racional’, mas investido de propriedades muito misteriosas de
mágica eficácia” (BOURDIEU, 2005, p. 65).

Por não ser a genealogia do conceito de campo burocrático o foco da nossa
atenção, no presente momento, interessa-nos considerar, em suma, que se
começava a operar, no final do século XVIII, a separação entre interesses privados e
interesses

públicos.

Seguindo,

o

ethos

burocrático

acaba

por

implicar,

necessariamente, na ampliação e na complexificação da estrutura pública. A um só
tempo acontece a subtração das vontades e liberdades pessoais dos agentes
delegatários por estarem eles circunscritos a um grupo de normas contra abusos de
poder e assim como se aumenta a responsabilidade desses agentes por serem
coagidos pelas esferas burocráticas a agir rumo aos interesses comum (BOURDIEU,
2005).
Chegamos, finalmente, ao coração da lógica dos campos de poder e dos
campos específicos, organizados e submetidos ao metacampo – o campo
burocrático. É esse metacampo o agente maior na determinação dos assuntos
próprios do Estado. Segundo P. Bourdieu (2005, p. 67),
(...) à medida que o campo de poder se diferencia, cada elo é um ponto no
campo. (Vê-se esboçar a diferenciação crescente do campo do poder, ao
mesmo tempo que a constituição do campo burocrático – o Estado – como
metacampo que determina as regras que regem os diferentes campos e
que, por isso, é jogo de lutas entre os dominantes dos diferentes campos.

Nesse sentido, o campo burocrático deve ser considerado como a arena, por
excelência, de lutas pela definição e manipulação dos bens públicos (WACQUANT,
2005, p. 11), evidenciando que a esfera pública burocrática não é, como vimos, tão
pública. O campo burocrático foi historicamente instituído sobre o poder simbólico,
fazendo uso corrente de discretos truques sociais com um claro intento: legitimar e
escamotear as lutas de classificação. “Esse princípio é especialmente relevante para
a luta cognitiva (prática e teórica) pelo poder de impor a visão legítima do mundo
social” (WACQUANT, 2005, p. 11, Prefácio).
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Consequentemente, o conceito de campo burocrático, como meta campo
onde acontecem as disputas, definições e manipulações do acesso aos bens
públicos, converge com a ideia de ocultação defendida por Boaventura Santos.
Permite, ainda, que a discussão teórica ora apresentada sirva como “lente de
aumento” para a problemática que motiva esta tese. Conforme discussão alimentada
no Item 1.1, constatamos que a agenda da educação superior brasileira
deliberadamente não reconhece a presença de indivíduos em privação de liberdade
na educação superior, o que é um dado real. Isto é, afirmaríamos, nesse momento,
que essa temática encontra-se distante das lutas intestinas que estão sendo
disputadas no campo burocrático brasileiro.
Em Questões de Sociologia, P. Bourdieu (1983) salienta o desafio do ofício do
sociólogo, que é lidar com o fato de que o produto acabado (opus operatum) tantas
vezes esconde o processo de produção (modus operandi) dos dados e conceitos
auferidos. A partir disso, apresenta um caso breve, oportuno de ser relatado. Com a
intenção de compreender os conflitos ligados ao Maio de 68, movimento que, dentre
outros aspectos, se contrapôs contundentemente à organização elitista do sistema
de ensino superior francês, determinados institutos de pesquisa de opinião
empreenderam enquetes para verificar as expectativas de mudanças desejadas para
o referido nível de ensino, englobando agentes de todas as classes sociais.
Segundo P. Bourdieu (1983, p. 184), o fato mais revelador dessas pesquisas de
opinião foi que boa parte dos interrogados que consideravam não ter qualquer
probabilidade de acesso à educação superior se negaram a respondê-las “por não
se sentirem legitimados para tal”. O proeminente sociólogo passou a se deter, então,
sobre as não-respostas (abstenções), fenômeno deplorado pelos “politicólogos”, mas
que para ele se constituía como “mecanismo censitário oculto” (BOURDIEU, 1983, p.
183-184).
Levar a sério as não-respostas, as abstenções, os silêncios, numa
constatação que é de fato uma construção do objeto, é perceber
imediatamente que a informação mais importante fornecida pela pesquisa
de opinião a respeito de um grupo, não é a taxa do sim ou de não, a taxa de
a favor ou contra, mas a taxa de não-respostas, isto é, a probabilidade, para
este grupo, de ter uma opinião (BOURDIEU, 1983, p. 185, grifo nosso).

Do exposto, é possível depreender que o impacto da ocultação do tema
“acesso da população carcerária ao ensino superior” no campo burocrático brasileiro
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pode interferir também na subjetividade desses agentes sociais (fazendo uso do
termo predileto de P. Bourdieu). Isto é, o acesso restrito à educação superior além
de demonstrar a forma do trânsito de poder travado no campo burocrático, pode
trazer evidências também quanto à forma de subjetivação dos agentes quanto às
suas próprias perspectivas educacionais.
Finalmente, a tríade silêncio/ocultação/deslegitimação deve ser reconhecida
como indicador de um campo burocrático ainda restrito às demandas democráticas.
Mais do que o “desperdício da realidade social”, como tanto se preocupou
Boaventura Santos, seria razoável considerar ser essa uma evidente forma de
organização do campo burocrático que, legitimado pelos campos específicos
(especialmente, no caso, pelos saberes e pelo prestígio científico das grandes
universidades brasileiras), os quais conduzem as disputas no campo burocrático,
silenciando e ocultando demandas puramente democráticas.
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2 ESPAÇO CARCERÁRIO E EDUCAÇÃO SUPERIOR

(...) arar o solo dos comportamentos políticos, significados e
organizações realmente existentes; que localizemos não
somente as capacidades políticas inscritas nas estruturas
formais, mas também as variadas predisposições e esperanças
dos agentes concretos e como elas passam a ser dotadas (ou
não), de categorias, habilidades e desejos necessários para se
jogar o jogo democrático. Resumindo, que nos façamos a
pergunta sobre como se produz e reproduz a divisão entre o
que Max Weber chamava “agentes políticos passivos” e
“agentes políticos ativos”.
L. Wacquant, O Mistério do Ministério (Prefácio), 2005

O objetivo deste capítulo é apresentar como o acesso aos bens educacionais
aparece no marco regulatório e demais instrumentos jurídicos para os indivíduos sob
custódia penal. Iniciamos pela análise da Lei de Execução Penal, a LEP/1984,
seguindo rumo ao Plano Nacional dos Direitos Humanos (PNDH3) e, finalmente, nos
debruçamos sobre o Plano Estadual de Educação nas Prisões/MG, apresentado em
2012 e parcialmente reformulado em 2014. Procuramos compor o perfil
sociodemográfico da população carcerária dessa unidade federativa passível de
alçar os estudos superiores. Encerramos o capítulo com o recuo conceitual,
assentando-nos no conceito de estado penal, construído pelo pesquisador francês
Loïc Wacquant (herdeiro intelectual de P. Bourdieu), cuja hipótese teórica repousa
na ideia de que a “onda punitiva” é corolária não só da insegurança criminal, mas da
insegurança social de um novo desenho de Estado – o Leviatã neoliberal.

2.1 Aspectos normativos da educação em serviços penais

Não se pode dizer que o Brasil, em qualquer fase de sua história, tenha sido
pródigo na forma de tratamento dos seus cidadãos presos. Aliás, o encarceramento
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compulsório, marca exímia da escravidão afrobrasileira, é chaga do nosso passado
que, incontestavelmente, alimenta as atuais assimetrias que impactam na ideia de
justiça distributiva.
Em se tratando de prisões, sem receio do equívoco, afirmamos que o
episódio conhecido como “Massacre do Carandiru” é o evento imediato e prevalente
no imaginário brasileiro18. Na tarde daquela sexta-feira, 02 de outubro de 1992, o
Brasil viveu um dos seus grandes extermínios institucionais, quando 111 indivíduos
foram chacinados com a cobertura de toda a mídia nacional em tempo real. No
então maior presídio da América Latina, a Polícia Militar do estado de São Paulo
executou presos já condenados e presos provisórios, com perfil similar: aidéticos,
pretos ou pardos, pobres, homossexuais, analfabetos, viciados em drogas. Cidadãos
que também eram desempregados crônicos ou subempregados, pais de família,
filhos, maridos, aposentados, retirantes do campo e miseráveis urbanos. Tudo isso
aconteceu no Pavilhão 9, considerado o menos perigoso da penitenciária e que
reunia apenas presos primários, autores de crimes de menor poder ofensivo e sem
contendas com outros presos e/ou facções dentro da unidade prisional.
A decisão institucional de invasão e extermínio deixou marcas profundas,
culminando na demolição parcial da Casa de Detenção de São Paulo, em 2002.
Hoje, aquele espaço se tornou outro – o “Parque da Juventude”. Quase 20 anos
depois teve início o julgamento dos responsáveis pela chacina, onde a grande
polêmica rivalizava-se entre punir quem executou a ordem (os policiais da PM de
São Paulo) ou quem determinou a ordem (o Coronel Ubiratam Guimarães, o
Secretário de Segurança Pública e o então Governador do estado de São Paulo).
Em 27 de setembro de 2016, a mídia brasileira divulgou a decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo em anular o julgamento dos policiais militares envolvidos.
Esse episódio reflete, em larga medida, as tensões presentes no universo
carcerário brasileiro. Como parâmetro histórico, importa assinalar que o “Massacre
do Carandiru” aconteceu 8 anos após a sanção da Lei de Execução Penal
(LEP/1984) e 4 anos depois de promulgada a Constituição Cidadã, de 1988.
A LEP/1984 data do final do mandato do último Presidente da República da
ditadura militar brasileira, João Baptista de Oliveira Figueiredo, e se constitui como o

18

A esse respeito, ver documentário audiovisual: Julgamento do Carandiru começa nesta segunda.
Folha do Cotidiano. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2snfMb-eBKY. Acesso em:
fevereiro de 2015.
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instrumento legal que rege todo o sistema penitenciário nacional, especialmente no
tocante ao regime da execução das penas de privação de liberdade. O Art. 1º já traz
seu objetivo maior, que é “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado”, uma vez que devem ser assegurados todos os demais direitos individuais
e/ou coletivos que não foram atingidos em sentença condenatória. Conforme o
Código Penal Brasileiro (que foi profundamente alterado através da Lei 7.209/1984),
a pena é a manifestação do agente do Poder Judiciário, através do juiz de sentença,
acerca de prática criminosa, podendo ser: I. privativa de liberdade, II – restritiva de
direitos e III – de multa.
Antecipamos, portanto, que aqui nos deteremos nas penas privativas de
liberdade, as quais implicam no flagrante aumento do fenômeno do encarceramento
e do sistema penitenciário brasileiro. A partir da Carta Constitucional de 1988, em
seu Art. 5º, com a definição dos direitos e deveres individuais e coletivos, exalou-se
um grupo de princípios constitucionais atinentes à matéria, no tocante à pena, dentre
os quais destacamos: a proporcionalidade, a individualização, a pessoalidade e
intranscendência, a legalidade – o vínculo ao devido processo legal. Tudo isso
remonta, em parte, às bases legais já previstas no Código Penal instituído ainda sob
os auspícios do presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei nº 2.848/1.940.
O Art. 5º da Constituição Cidadã reúne, assim, princípios que buscam
preservar a relação contratual dos indivíduos, com base no binômio direitos –
deveres. O princípio da proporcionalidade diz respeito à compatibilidade da pena
com as consequências e o nível de agressão individual e/ou coletiva do delito,
impactando no local e no regime de cumprimento de sentença, sem desconsiderar
idade, gênero e demais condições individuais. O princípio da individualização da
pena prende-se à regulação entre a culpabilidade e o perfil do acusado frente ao
crime praticado, adotando como punição a privação ou restrição de liberdade; a
perda de bens, multa etc. O princípio da pessoalidade garante que a pena seja
exclusivamente voltada para o infrator, impedindo, por exemplo, que a pena se
estenda a seus sucessores, exceto nos casos de reparação de dano, e perda de
patrimônio e de bens advindos de transferência de responsabilidade do autor
delituoso. O Inciso XXXIX prevê o princípio da legalidade, uma vez que “não há
crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. O
devido processo legal, previsto nos Incisos LIV e LV da Constituição Federal,
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garante a necessária tramitação judicial, por meio da qual todos os cidadãos
brasileiros disponham, em tese, da possibilidade do contraditório e da ampla defesa,
o

que

inclui

a

figura

do

Defensor

Público

para

casos

de

indivíduos

comprovadamente incapazes de arcar com as custas da defesa no âmbito da ação
penal.
Além dos princípios supramencionados, o Art. 5º exclui a possibilidade de
pena de morte, de pena perpétua, de pena cruel ou de trabalho forçado, conforme
Inciso XLVII. Fatores como: comportamento do apenado, envolvimento em
atividades de ensino e laborais podem interferir, sob a apreciação do juiz
responsável pela execução penal, na progressão ou regressão do regime da pena19.
Voltamos, por oportuno, nossa análise para as questões ligadas à prestação
educacional que aparece na LEP/1984, instrumento regulador do cumprimento da
pena privativa de liberdade, do qual destacamos o direito à educação formal,
definido na Seção V, nos termos que seguem:
Da Assistência Educacional
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a
formação profissional do preso e do internado.
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema
escolar da Unidade Federativa.
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de
aperfeiçoamento técnico.
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à
sua condição.
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com
entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam
cursos especializados.
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de
reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Concernente à garantia de direitos da população carcerária brasileira, entre
os quais os direitos de acesso aos bens educacionais, nos parece adequado trazer
ao debate o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH3)20. O PNDH3 tem
representado os esforços da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República em aglutinar os vários órgãos públicos em torno de uma nova agenda

19

Dispusemos 2 quadros, em anexo, tecnicamente explicativos acerca de termos como: preso
provisório, cadeia pública, presídios, pena, medida de segurança, condenado, internado, dentre
outros.
20
Instituído pelo Decreto nº 7.037/2009 e atualizado pelo Decreto nº 7.177/2010.
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acerca dos direitos humanos no Brasil, por meio da definição de eixos orientadores,
diretrizes e objetivos estratégicos.
Esse plano procurou firmar a perspectiva de preservação dos direitos
humanos na formulação das políticas públicas brasileiras ao alçar voo maior, fato até
então inédito, por ser ele proposto pelos 31 ministérios do Governo Federal da
época. Atentou-se para aspectos imprescindíveis ao fortalecimento democrático,
como: diálogo permanente entre Estado e sociedade civil, respeito à diversidade,
combate

às

desigualdades,

transparência

das

ações

governamentais,

desenvolvimento sustentável, erradicação da fome e extrema pobreza, dentre
outros, sem, como se deveria presumir, negligenciar os novos pactos internacionais
ligados à matéria.
Não obstante a violação dos direitos humanos seja rotineira no cotidiano da
cena pública e na vida dos cidadãos brasileiros, indo das violações dissimuladas e
ocultadas, como é o caso da temática que motiva esta tese, às mais divulgadas nos
meios midiáticos, os esforços reunidos no PNDH3 sinalizam ações concretas quanto
ao fortalecimento das premissas democráticas, alicerçadas no detalhado texto
constitucional vigente. Mas mais que isso, o plano volta-se, como não poderia deixar
de ser, para um universo social em permanente e acelerada mudança e cada vez
mais complexo, evidenciando realidades sociais que demandam não somente a
constante reformulação da agenda dos direitos humanos, mas a mais desafiadora
das ações públicas – a sua implementação.
Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades; Segurança Pública,
Acesso à Justiça e Combate à Violência; Educação e Cultura em Direitos Humanos
estão entre os eixos orientadores do presente plano. No Eixo Orientador IV –
Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência, há a recomendação
expressa de que a LEP/1984 passe por mudanças substanciais, assim como a
inovação da gestão do sistema penitenciário, introduzindo as garantias fundamentais
e novas formas de regulamentação institucional para a superação das práticas
abusivas nos espaços prisionais. Na Diretriz 16, conforme o Eixo Orientador IV,
recomenda-se o tratamento das penas privativas de liberdade como última
alternativa, redundando na redução do encarceramento a partir de novas formas de
tratamento dos conflitos (BRASIL, 2010, p. 166). Ressalta, ainda, quanto à
centralidade do direito universal de acesso á Justiça, reiterando a necessidade de
acesso aos tribunais por todos os segmentos populacionais, resguardando-se a
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presença da Defensoria Pública juntamente à modernização da gestão dos
procedimentos judiciais, garantindo a celeridade e a justa resposta sentencial.
Apresentamos, a seguir, excertos selecionados do plano em análise, com as
seguintes recomendações:
Recomendações:
• Recomenda-se ao Poder Judiciário e às Defensorias Públicas a realização
de mutirões periódicos para análise dos benefícios na execução
penal da população encarcerada.
• Recomenda-se à Defensoria Pública assegurar a presença de defensores
públicos nos estabelecimentos prisionais. (...)
k) Estabelecer diretrizes na política penitenciária nacional que fortaleçam o
processo de reintegração social dos presos, internados e egressos, com sua
efetiva inclusão nas políticas públicas sociais.
Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome; Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Ministério
do Esporte
Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
Recomendação:
Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal eliminar carceragens em
Delegacias de Polícia e outras unidades policiais (BRASIL, 2010, p. 166-168
passim).

O PNDH3 evidencia a obsolescência da LEP/1984 no que tange à
preservação dos direitos individuais e, como nos interessa, dos direitos
educacionais. Traz, ainda, uma questão essencial, a extensão das garantias
individuais e coletivas previstas na LEP/1984 frente ao alto índice de presos
provisórios, os que sequer foram julgados. Importante salientar que o PNDH3 lança
luzes sobre a necessidade de amparar o egresso por meio da inserção nos
diferentes mecanismos de políticas sociais (políticas de proteção social), dada a sua
fragilidade em disputar condições reais de ingresso no mercado de trabalho e de
acesso aos níveis mais elevados de ensino.
É feito, ainda, o alerta ao Ministério da Justiça para que zele pelo direito de
acesso à educação formal por meio da obrigatoriedade da existência de
estabelecimento

de

educação

formal

(oferta

de

ensino)

em

todos

os

estabelecimentos prisionais, assim como a formalização da remissão de pena por
estudo. Parcela significativa da magistratura mineira, por meio da Associação dos
Magistrados Mineiros (AMAGIS), e através da publicação Propostas à Nova Lei de
Execução Penal (BELO HORIZONTE, 2014), reuniu especialistas e veio a público no
sentido não só de propor, mas de abrir os amplos diálogos societários buscando
interferir positivamente no Anteprojeto de Lei de Execução Penal prestes a iniciar
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sua tramitação no Congresso Nacional. A AMAGIS procurou reunir e manifestar
esforços em direção à reintegração social do cidadão em privação de liberdade.
No que tange ao estado de Minas Gerais, tendo como baliza os dados
apresentados no Plano Estadual de Educação nas Prisões/MG - 2015, procuramos
identificar os indicadores educacionais da população prisional nessa unidade
federativa. Destacamos o perfil educacional, o acesso aos serviços de educação
formal nos ambientes prisionais, os órgãos públicos envolvidos em ação colaborativa
(SEDS, SEE, SECADI, DEPEN). Procuramos identificar a participação no ENEMPPL, dado particularmente pertinente à presente pesquisa.

2.2 População prisional e acesso à educação superior na Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH)

No estado de Minas Gerais, a oferta da educação à população prisional se dá
através da ação compartilhada entre a Secretaria de Estado e Defesa Social (SEDS)
a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão, articulando-se face às diretrizes e orientações
estabelecidas pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). A mobilização de
setores da esfera federal e estadual tem se pautado pelo respeito no que tange as
competências administrativas adstritas à cada um dos órgãos públicos envolvidos 21.
Essa relação colaborativa poderia ser representada graficamente da seguinte forma:
21

NOTA IMPORTANTE: Em 04 de maio de 2016, foi protocolizada na Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) o Projeto de Lei de Reforma Administrativa (PL 3,503/16), por
iniciativa do chefe do Executivo do estado. A Mesa Diretora submeteu o projeto de lei às comissões
temáticas responsáveis, a saber: a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Comissão de
Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), às quais perderam o prazo
para emissão de parecer técnico em 21 de junho de 2016. Conforme prerrogativa regimental, a PL
3,503/16 seguiu, assim, para apreciação no Plenário da Casa, tendo sido aprovada em único turno.
Entre os vários itens que compõem tal iniciativa do Poder Executivo mineiro, está o
desmembramento da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) em duas pastas: a Secretaria
de Estado de Administração Prisional (SEAP) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública
(SESP). De acordo com o Art. 23 do PL em questão, a Secretaria de Estado de Administração
Prisional (SEAP) tem por finalidade planejar, organizar, coordenar e gerir a política prisional,
assegurando a efetiva execução das decisões judiciais e privilegiando a humanização do
atendimento e a inclusão social dos indivíduos em cumprimento de penas. Quanto ao novo desenho
burocrático da educação superior estadual, foi proposta, primeiramente, a extinção da Secretaria de
Estado, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (SECTES), mas em seguida, decidiu-se pela sua
fusão desta com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os instrumentos de participação
popular, ancorados na Constituição Federal, como: consultas públicas, audiências públicas,
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Figura 4 - Organização da Oferta da Educação em
Espaços Prisionais
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Educação de
Jovens e Adultos

*Elaborado pela autora.

Frente ao contexto de cooperação institucional, em 2015 foi elaborado o
Plano Estadual de Educação nas Prisões/MG, norteado pelo Guia de Orientações –
DEPEN. Em maio daquele ano, foi realizado o 3º Seminário Nacional pela Educação
nas Prisões, em Brasília, ocasião em que foram reunidas equipes de todos os
estados da federação junto ao DEPEN e à SECADI. A delegação mineira foi
representada por duas equipes: uma da SEDS/SUAPI e outra da SEE. O objetivo
central do evento foi o de pactuar os parâmetros nacionais para a elaboração dos
planos estaduais de educação nas prisões, visando à gestão da educação prisional
dos anos-base de 2012, 2013 e 2014. A elaboração do presente documento foi um
dos requisitos obrigatórios para que os estados da federação requeressem o apoio
financeiro e o repasse dos recursos do Plano de Ações Articuladas e/ou Fundo
Penitenciário Nacional.

conferências estaduais, ouvidoria pública, fórum interconselhos, entre outros, não foram alterados.
Pela movimentação parlamentar vista até o momento, há forte sinalização rumo à aprovação do
Projeto de Lei 3.503/2016. Não obstante tenhamos clareza do eventual novo desenho da
Administração Pública mineira, no que tange esta tese, os dados levantados e as referências feitas
permanecerão utilizando a nomenclatura Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS).
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Figura 5 - Ações colaborativas na formulação do Plano
Estadual de Educação nas Prisões
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*Elaborado pela autora.

Dessa forma, o Plano Estadual de Educação nas Prisões - 2015 realiza o
mapeamento detalhado do tamanho, da forma, da complexidade e da abrangência
da oferta educacional nos estabelecimentos do sistema penal mineiro. O documento
é dividido em duas partes: a primeira delas apresenta o mapeamento minucioso do
atual quadro educacional do sistema prisional dessa unidade federativa; a segunda
parte, que equivale a menos de 10% do total do documento, aponta as metas a
serem alcançadas nos anos de vigência, a lembrar 2012 a 2014. As metas estão
reunidas no Plano de Ação e são as que seguem: Meta I – Ampliação da Matrícula
de Educação Formal; Meta II – Ampliação de Oferta de Educação Não-Formal; Meta
III – Ampliação de Oferta de Qualificação Profissional; Meta IV – Ampliação do
Número de Inscritos em Exames de Certificação; Meta V – Ampliação do Número de
Bibliotecas e de Espaços de Leitura e Meta VI – Melhoria na Qualidade da Oferta de
Educação.
Quanto à oferta de educação formal, a primeira parte do documento
fundamenta-se no convênio entre a SEDS e a SEEMG, predominantemente voltada
para a educação básica, por meio da modalidade educação de jovens e adultos
(EJA), não obstante aconteçam ações fragmentadas para alfabetização e para o
preparo para os exames de certificação. Do panorama quantitativo do documento
em questão, em todas as tabelas selecionadas, os conteúdos foram preservados
ipsis litteris, com pequenos ajustes de formatação. Em outras, foram feitos
expressivos recortes, no sentido de focalizar o ensino médio e o ensino superior.
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As tabelas a seguir, nesse tópico, refletem a interface entre o sistema
prisional e a oferta de educação formal, permitindo depurar os dados concernentes
ao universo de presos tangentes à educação superior. Mas mais do que isso,
apresentam a proporção das questões ligadas à demanda e ao atendimento do
ensino superior quando comparado à educação básica. Os indicadores educacionais
utilizados na elaboração dessas tabelas encontram-se pulverizadas na primeira fase
do documento e abarcam as 12822 instituições penais mineiras.

Tabela 4 - Estabelecimentos Penais
Referência – Quantidade de
estabelecimentos penais
Penitenciárias

Quantidade
19

Com oferta de
educação
19

Casas de albergados
Centro de referência à
gestante privada de liberdade
Hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico
Presídios
Centros de remanejamento
do sistema prisional –
CERESP
Total

1
1

1
1

3

1

97
7

36
0

128

57

Fonte: Plano Estadual de Educação nas Prisões – 2014. p.12. Dados de Junho
de 2012. Grifo nosso.
* Elaborado pela autora.

A Tabela 4 localiza o déficit da oferta de educação formal nos presídios e nos
CERESPs. Essas duas instituições, a priori, são voltadas para o abrigo de presos
provisórios, não obstante a SEDS tenha declarado a permanência de presos
condenados em tais espaços prisionais. Nesse aspecto, o documento peca em dois
aspectos: (i) por não detalhar em que termos considera a garantia da oferta, se em
cursos profissionalizantes ou com a presença de escolas estaduais e (ii) por não
apresentar uma terceira coluna especificando numericamente quantos presos estão
concentrados em cada uma das instituições penais para se pudesse qualificar o
volume da população prisional com acesso educacional.

22

Tais dados encontram-se no Plano Estadual de Educação nas Prisões – 2012 (atualizado em 2014)
que. Em outubro de 2016, ainda eram esses os dados disponibilizados para estudo, uma vez que o
plano elaborado em 2015 encontrava-se em processo de reelaboração, sob orientações da SEDADI
e do DEPEN/MJ.
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Tabela 5 - População Carcerária em Minas Gerais
Referência – Quantidade de presos
no sistema penitenciário
Presos provisórios
Regime fechado
Regime semiaberto
Regime aberto
Medida de segurança – internação
Medida de segurança – tratamento
ambulatorial
Total

Quantidade
21.624
13.552
6.540
1.206
334
200
43.456

Fonte: Plano Estadual de Educação nas Prisões – 2012 (2014). p. 12. Grifo nosso.
* Elaborado pela autora.

A Tabela 5 traz o quantitativo de presos provisórios e de presos em regime
fechado dentro do universo prisional mineiro. A priori, a privação de liberdade deve
ser definida após prolatada a sentença condenatória e preservado o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Por outro lado, o PNDH3 clama pelo
comprometimento do Sistema Judiciário quanto ao máximo limite possível da prisão
cautelar, a qual culmina na figura do preso provisório. Também é necessário
considerar, ainda, a referência da reestruturação do sistema penitenciário, no
sentido de expandir as garantias da LEP aos presos provisórios. Como temos
insistido até aqui, o percentual de quase 50% da população carcerária sem acesso à
educação formal indica uma quase obviedade – a dificuldade de o indivíduo alcançar
a ressocialização sob a tutela do Estado.

Tabela 6 - Informações Adicionais
Referência
Vagas de ensino ofertadas
Salas de aula
Biblioteca
Laboratórios de informática
Salas equipadas para ead
Área para prática de esporte

Quantidade
6.164*
282
52
10
10
65

Fonte: Plano Estadual de Educação ns Prisões – 2012 (2014). p. 14, em junho de
2012. * Elaborado pela autora.

A existência de 10 Laboratórios de informática e 10 Salas equipadas para
ead, face o universo de 128 estabelecimentos penais (Tabela 06), identifica um
déficit significativo. O documento em análise faz referência a vários programas de
(re)qualificação profissional. Considerando que o mundo do trabalho, (na construção
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civil, na metalurgia, na prestação de serviços e em tantos outros segmentos laborais)
encontra-se imerso nas ferramentas tecnológicas, poderíamos questionar qual
formação profissional e educacional é essa que desconsidera a realidade
tecnológica que rege o mundo do trabalho atual. Afirmaríamos ser essa uma
produção da exclusão social tecnológica, que não difere de regiões mais pobres do
Estado brasileiro. A mesma análise se aplicaria às salas equipadas para ead. No
entanto, considerando que parte dos estudantes tem suas matrículas em cursos de
graduação a distância, evidencia-se a limitação dos espaços físicos para a
aprendizagem virtual.

Tabela 7 - Perfil Educacional dos Presos
Nível
Analfabetos
Ensino fundamental
incompleto
Ensino fundamental
(anos iniciais)
Ensino fundamental
(anos finais)
Ensino fundamental
completo
Ensino médio
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino superior
incompleto

Quantidade
2.283
28.202

Percentual
5,35%
66,09%

10.725

25, 13%

17.437

40,86%

4.441

10,41%

4.689

10,99%

2.719

6,37%

340

0,80%

Fonte: Plano Estadual de Educação ns Prisões – 2014. p. 14. Dados referentes
a Junho de 2012. Grifo nosso.
* Elaborado pela autora.

A Tabela 7 guarda nexo estreito com o objetivo central deste item, que é
compor o perfil educacional da população prisional próximo à educação superior. Do
total dos 43.456 presos, 7.748 são indivíduos com ensino médio incompleto e ensino
superior incompleto. Isto é, 18,16% da população total de presos do estado de
Minas Gerais tangenciam o acesso à educação superior, dado que é numericamente
considerável, especialmente se considerarmos a possibilidade de certificação do
ensino médio pelos resultados mínimos alcançados no ENEM – PPL, conforme
expusemos no Capítulo 1.
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Tabela 8 – Relação entre Demanda Educacional e Oferta
Estabelecimentos
Penais – MG
Total

Ensino Médio

Níveis de ensino
Ensino Superior Incompleto

Demanda

Atendimento

Percentual

Demanda

Atendimento

Percentual

9.130

748

8,19%

3.059

15

0,24%

Fonte: Plano Estadual de Educação ns Prisões – 2015. Quadro adaptado.
* Elaborado pela autora.

A Tabela 8 denota a proporção da demanda reprimida pelo acesso à
educação formal, tanto no nível médio quanto na educação superior, face ao índice
de atendimento de ambos: 8,19% e 0,24%, respectivamente. Quanto ao ensino
médio, seria necessário que o documento depurasse os dados, identificando dos
9.130 demandantes quem são os condenados e quem são os presos provisórios. A
todos os condenados é garantida em lei a oferta da educação básica obrigatória e
gratuita, a qual, insistimos, é direito público subjetivo, não ferido em qualquer tipo de
sentença condenatória. No entanto, na prática, quando existem instituições
escolares dentro dos espaços prisionais, é feita uma seleção interna para a
ocupação das vagas existentes.
O PNDH3 recomenda uma ampla reforma do Código do Processo Penal e da
LEP/1984, visando a extensão dos direitos individuais e coletivos também aos
presos provisórios e, ainda, instituindo a obrigatoriedade da oferta de ensino pelos
estabelecimentos penais e a remição de pena por estudo. Essa reforma ainda não
começou a tramitar no Congresso Nacional23. Desse modo, verifica-se essa nãooferta do ensino médio – apenas 8% dos demandantes são atendidos.
Diante desse quadro, considerando que as competências da SEE são
exclusivas quanto à educação básica, e em que pese a demanda reprimida de
acesso ao ensino superior, a SEDS/SUAPI pactuar alternativas de ressocialização,
como o acesso, por meio de bolsas de estudos integrais, o acesso de presos ao
ensino superior. A soma de presos certificados por meio do ENEM-PPL traz
evidências de um potencial aumento pela demanda de acesso ao terceiro grau, face
aos dados apurados a seguir:

23

Conforme notícia do Portal do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o Senado Federal criou, em
2014, uma comissão de juristas para debater a reforma da LEP/1984. Após a discussão técnicojurídica, será elaborado o anteprojeto de lei, redundando em projeto de lei cuja tramitação deverá
ser iniciada no Senado Federal, seguindo para a Câmara dos Deputados. Disponível em:
http://stj.jusbrasil.com.br/noticias/100437230/reforma-da-execucao-penal-buscara-harmonizardireitos-de-vitimas-e-presos. Acesso em: março de 2015.
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Tabela 9 - Exame de Certificação
Estabelecimentos
Penais - MG
Total

Exame
Supletivo
Estadual (2010)
1.424

ENCCEJ
(2010)

ENEM – PPL
(2011)

340

755

Fonte: Plano Estadual de Educação nas Prisões – 2014. p. 37-40. Quadro adaptado.
* Elaborado pela autora.

A Tabela 9, em interface com os dados da Tabela anterior, mostra que dos
9.130 presos que expressaram a demanda pelo ensino médio, 755 alçaram a
certificação desse nível de ensino por meio do ENEM – PPL. A Recomendação 44,
de 26 de novembro de 2013, prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remissão de
pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura.
Considerando todo um conjunto normativo referente à remissão de pena por
atividades educacionais, bem como a valorização dos diferentes momentos e tipos
de aprendizagem, especialmente no tocante à educação básica, o CNJ reitera, junto
aos Tribunais de Justiça, em âmbito nacional, a necessidade de adoção de medidas
alternativas de ressocialização, o que parece ser mais uma ação institucional que
vincula a conclusão do ensino médio, no caso, através da certificação ENEM- PPFL,
a uma forma alternativa do cumprimento da pena de privação de liberdade, tal como
recomenda o PNDH3.
Em projeção de análise, não nos parece incorreto inferir que a certificação
sem que o preso seja estudante regular do ensino médio (EJA, etc.) configura-se,
em um primeiro olhar, como a subtração do direito de vivenciar cotidianamente o
contexto de convivência positiva buscado nos espaços de escolarização formal,
visando à construção de valores como: convívio solidário, respeito à diversidade,
conhecimento da noção de direitos e deveres nos diferentes espaços sociais,
compreensão do conceito de cidadania, percepção do direito ao trabalho digno como
missão definida na Constituição Brasileira, dentre tantos outros valores. Embora
pareça desnecessário, lembramos que o direito à educação básica é direito público
subjetivo, previsto na Constituição Federal/1988, na LDB/1996 e também na
LEP/1984. E mais, todas essas missões ligadas à (con)vivência em educação
escolar convergem incontestavelmente com o princípio de ressocialização exalado
em toda a legislação que rege os espaços de privação de liberdade.
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Por outro lado, não obstante as ressalvas que fizemos acerca da certificação
per se, torna-se necessário que seja feita a “justa medida” da análise. Não nos
parece insensato considerar que a referida certificação do ensino médio pode se
configurar como uma possibilidade de contribuição na recomposição de nova
identidade e da autoestima do preso. Ademais, entre tantas marcas institucionais
negativas e estigmatizadoras que a prisão deixa no passado dos indivíduos, a
certificação do ensino médio pode significar uma credencial positiva para o
reingresso do preso no mercado de trabalho após o período da privação de
liberdade. Importante reiterar que o maior percentual de população carcerária se
encontra em idade ativa (PIA) e, portanto, essa interface entre a educação formal em
ambientes prisionais e a ampliação das oportunidades de trabalho pós- sentença de
regime fechado é variável que não deve ser desprezada.
De acordo com o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda
2010-2011/

Juventude,

produzido

sob

a

responsabilidade

executiva

do

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE)24,
em Minas Gerais, a proporção de jovens entre 16 a 29 anos assalariados sem
carteira de trabalho frente aos jovens assalariados com carteira é de 36,1%
(DIEESE, 2011, p. 18). Isto é, mais de 1/3 dos jovens assalariados estão envolvidos
em atividades laborais informais. Na RMBH, a taxa de desemprego entre os jovens
de 18 a 24 anos é de 16,6% e entre os jovens de 25 a 29 anos é de 7,9% (DIEESE,
2011, p. 24).
O Capítulo 2 do relatório do DIEESE é intitulado Trabalho e Educação da
População Jovem e traz dados pertinentes. A média de anos de estudo dos jovens
de 16 a 29 anos em Minas Gerais, no ano de 2009, foi de 9,3 anos (média nacional:
9,2 anos). (DIEESE, 2011, p. 48). Dessa mesma amostra, 18,1% estudam e
trabalham e/ou procuram emprego; 58,6 só trabalham e/ou procuram emprego; 12,2
só estudam e 11% estão reunidos na categoria “Outras”. (DIEESE, 2011, p. 50). A
faixa de remuneração entre os jovens de 16 a 29 anos com empregos formais
também é reveladora: dos jovens com ensino médio incompleto, 19,2% ganham
acima de 2 salários-mínimos, enquanto 76,8% dos jovens com ensino superior
completo ganham acima de 2 salários-mínimos (DIEESE, 2011, p. 67).

24

Relatório publicado no Portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: <http://portal.
mte.gov.br/data/files/8A7C816A333FE61F013341784DA03918/juventude.pdf>. Acesso em: março
de 2015.
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Em síntese, o que queremos mostrar é que a elevação do nível de
escolaridade formal para a população em idade ativa (PIA), além de aumentar as
oportunidades no mercado de trabalho formal, impactam também no nível salarial.
Além de outros, é desse universo de empregos formais que percentual expressivo
da população carcerária permanecerá excluída se o estreito quadro de
oportunidades de educação formal nas penitenciárias não for revertido.
O último dado é muito revelador: 76,8% dos jovens com educação superior
alcançam renda superior a 2 salários-mínimos. Depreendemos, assim, que estão
postas duas questões essenciais: acesso ao mercado de trabalho formal e nível
salarial, ambos como condições favoráveis à não reincidência criminal.

2.3 A perspectiva punitiva: uma nova teoria do Estado

A intenção deste item é empreender o recuo conceitual a partir dos conceitos
concernentes ao universo penal, visando, ao fim, ao enlace entre os dados e
problemas apresentados face às formulações teóricas. Vamos discutir o conceito de
estado penal em momento de plena efervescência quanto à redução da maioridade
penal no Brasil, dos 18 para os 16 anos.
No dia 31 de março de 2015, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da
Câmara dos Deputados foi favorável à admissibilidade da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 171/1993, que trata da redução da maioridade penal,
alcançando 42 votos a favor do início da tramitação e 17 contra. Após a decisão da
CCJ, a PEC segue para Comissão Especial, ainda inexistente à época, com a
incumbência de examinar o projeto inicial, somado às 46 emendas acrescidas desde
que a referida proposta começou a tramitar na câmara baixa, há 22 anos25. Como se
tem visto em todos os meios de comunicação, a matéria tem despertado amplas
controvérsias dentro do Congresso Nacional e nos mais diversos setores da
sociedade civil.
25

Após apreciação da Comissão Especial da Câmara, que dispõe de 40 sessões plenárias para
apreciar a PEC 171/1993 com suas emendas, o texto final, para seguir para o Senado Federal,
deverá ser aprovado em dois turnos na câmara baixa, auferindo de 3/5 dos votos favoráveis dos
deputados. Se aprovada em Plenário da Câmara dos Deputados, a PEC segue para o Senado para
tramitação similar (apreciação das comissões, aprovação em dois turnos e aprovação de 3/5 dos
senadores, sanção em plenário, etc.).
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Loïc Wacquant, professor titular do departamento de Sociologia da Berkeley
University e parceiro intelectual de P. Bourdieu por longa data, é hoje um dos
pesquisadores mais influentes no campo da sociologia das prisões e é o idealizador
do conceito de estado penal. Para Wacquant, a perspectiva punitiva tem sido o
vértice de ação estatal, orientando o desenho prisional norte-americano, o qual, por
sua vez, é modelo para as políticas prisionais de boa parte do mundo. Apesar de
também ter produzido estudos acerca da lógica punitiva em âmbito francês, foi sobre
o contexto estadunidense que ele firmou seu campo de análise26.
De acordo com P. Bourdieu, como vimos, formula a noção de campo
burocrático como o espaço onde as várias forças sociais disputam a distribuição dos
bens públicos, polarizando-se em campos específicos reunidos em classes sociais
ou frações de classe, os quais dispõem de diferentes formas de capital -- cultural,
social, econômico -- e de poder simbólico. O Estado tem sido, sob essa perspectiva,
o instrumento de violência material e simbólica, uma vez que privilegia determinados
segmentos sociais em virtude da disparidade das credenciais nessa disputa pelos
acessos (ou privilégios) aos bens públicos.
L. Wacquant (2012, p. 37) faz um adendo ao conceito bourdieusiano de
campo burocrático, pois acredita não terem sido contemplados o papel e a força das
autoridades policiais, os tribunais e os sistemas judiciais nas “lutas sobre e dentro do
campo burocrático”. Isso se mostra pertinente uma vez que esses órgãos não são
apenas os cumpridores da ordem e da lei, “mas sim veículos para a produção
política da realidade e para a vigilância das categorias sociais desfavorecidas e
difamadas e dos territórios que lhes são reservados” (WACQUANT, 2012, p. 29).
Para o autor, dentro do campo burocrático desponta-se a “transformação dúplice,
conjunta e interativa dos componentes penal e social do campo burocrático à
simples industrialização do encarceramento” (WACQUANT, 2008, p. 16).
O conceito de campo burocrático sobreleva-se quando o cenário é de
disputas entre as classes e frações de classe, pois como observa L. Wacquant
(2013, p. 89), a
(...) concepção de Bourdieu de classe é intensamente agonística — e aqui
ele se move para mais perto de Max Weber. Pois é a luta, e não a
reprodução, que se situa no epicentro do seu pensamento e se revela o
motor ubíquo tanto da ruptura quanto da continuidade social.
26

A esse respeito, conferir As Prisões da Miséria (2011), onde o autor analisa detidamente como tem
se dado a chegada da “onda punitiva” norte-americana na Europa Ocidental.
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Sob a ótica longitudinal de L. Wacquant acerca do legado de P. Bourdieu,
situa-se o lugar social ocupado pelas classes e frações de classe nessa lógica de
disputas que se distribuem em três categorias que interferem incisivamente nas lutas
travadas do campo burocrático. São elas: (i) “os julgamentos convencionais e as
atividades mundanas da vida cotidiana, mapeados em A distinção”, (ii) a composição
e força dos campos especializados (arte, ciência, religião, etc.), “nos quais são
produzidas e disseminadas representações autoritárias do mundo social” e (iii) na
esfera pública, à qual existe em virtude da interação entre “campo político com o
Estado burocrático, reorganizada como o “banco central” do poder simbólico,
envolvida no arbitramento de disputas sobre categorias e na certificação das
identidades” (WACQUANT, 2013, p. 89 passim).
Ao analisar o contexto norte-americano, o autor de Prisões da Miséria salienta
que a noção de campo burocrático não chegou a contemplar a força das estruturas
policiais e judiciais como sujeito nesse espaço de disputas, apresentando, ainda, “as
múltiplas mudanças que vêm deslocando o equilíbrio do campo burocrático dos EUA
do seu polo protetor para seu polo punitivo” (WACQUANT, 2007, p. 89),
especialmente no tocante aos territórios e populações pobres.
Necessário, assim, analisar a sub-representação e a fragilidade das classes e
frações de classe atingidas pela lógica do estado penal, a saber: pobres,
desempregados, trabalhadores de subempregos, negros, jovens sem formação
profissional, entre outros. Nesse aspecto, isto é, quanto ao perfil populacional alvo
do estado penal, com exceção dos imigrantes hispânicos ilegais, o que não
acontece no Brasil, não identificamos diferenças ou matizes significativas entre o
público norte-americano e o brasileiro. Nos campos de poder e de disputas de
concepções de Estado, tais grupos demográficos ficam à mercê das forças que se
fazem dominar nas teias do campo burocrático, enfim, dos grupos que dominam o
expertise do ato de se fazer prevalecer na política.
Do contexto exposto acima, emerge a expressão “populações problemáticas”.
Tomando como ponto de partida a reconfiguração social empreendida a partir das
décadas de 1980 e 1990 do século passado, tornou-se patente a construção de um
novo governo da insegurança social voltado para as tensões inerentes às tais
“populações problemáticas” e com objetivo unívoco: torná-las invisíveis. Governar a
nova insegurança social acabaria por imbricar duas variáveis, a desregulamentação
e a fragilização das relações de trabalho, assim como o desmantelamento dos

76

serviços de assistência social como uma espécie de encurralamento rumo a dois
inexoráveis caminhos: a força de trabalho desqualificada e a incidência criminal do
subproletariado. Enfim, a tal nova gestão da insegurança social, decorrente do
desamparo das estruturas do Estado, é a face travestida da nova gestão da miséria
(WACQUANT, 2012).
Em artigo publicado na revista Novos Estudos – CEBRAP, Dossiê Segurança
Pública, referido anteriormente, L. Wacquant (2008, p. 16) define população
problemática como “residentes das profundezas do espaço social e urbano”,
segmento social para o qual o Estado passa a se voltar sob a perspectiva do
hiperencarceramento ou do workfare, e não mais sob a ótica de qualquer amparo
social. Guardadas as inequívocas diferenças entre o universo prisional americano e
o brasileiro, L. Wacquant traça o perfil da população problemática americana que,
vez ou outra, se faz confundir com o contexto brasileiro mediante as semelhanças
demográficas: 2/3 negros e hispânicos (segmento étnico-racial); metade vivendo
abaixo da linha da pobreza; acima da metade com ensino médio incompleto;
moradores de regiões abandonadas pela assistência social; parentesco direto com
indivíduos também em litígio com o sistema de judicial (WACQUANT, 2012, p. 19).
Leituras desatentas podem, equivocadamente, lhe acusar de trabalhar com uma
obviedade social da contemporaneidade neoliberal.
E. Goffman (1988), autor sócio-interacionista, traz luzes particularmente
elucidativas no tocante ao que L. Wacquant define como populações problemáticas.
Ao se deter sobre o conceito de estigma, o autor contextualiza que se trata uma
situação na qual o indivíduo está inabilitado para uma situação social plena, em
virtude de um atributo profundamente depreciativo. O indivíduo desacreditado é
aquele “cuja característica distintiva é conhecida ou imediatamente evidente”. Já o
indivíduo desacreditável é definido como uma pessoa portadora de um estigma que
pode ser sequer percebido (GOFFMAN, 1988, p. 13 passim).
Para E. Goffman (1998),há três tipos de estigmas, mas apenas o segundo
mostra-se pertinente ao presente trabalho. O primeiro diz respeito às abominações
corporais, às deformidades físicas e o terceiro é preso aos estigmas tribais de raças,
nações e religiões. Já o segundo tipo de estigma está vinculado às
(...) culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixões
tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo
essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio
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mental, prisão, vício, alcoolismo, [...], desemprego, tentativas de suicídio e
comportamento político radical (GOFFMAN, 1988, p. 14).

É usual que se acredite que um indivíduo que carregue um estigma não seja
completamente humano e a partir dessa premissa “fazemos vários tipos de
discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar,
reduzimos suas chances de vida” (GOFFMAN, 1998, p. 15). No processo de
interação social, o sujeito estigmatizado “terá motivos especiais para sentir que as
situações sociais mistas provam uma interação angustiada” (GOFFMAN, 1988, p.
27). O momento do encontro imediato entre “normais” e “estigmatizados”, por meio
de conversas e demais interações, “ocorre uma das cenas fundamentais da
sociologia porque, em muitos casos, esses momentos serão aqueles em que ambos
os lados enfrentarão diretamente as causas e os efeitos do estigma” (GOFFMAN,
1988, p. 23), o que faz surgir no estigmatizado a incerteza acerca do olhar valorativo
que os outros lançam sobre eles.
Em síntese, tanto o perfil social das “populações problemáticas” apresentado
por L. Wacquant quanto os apontamentos acerca das populações estigmatizadas
analisadas por E. Goffman incluem as populações encarceradas. Se por um lado há
uma produção externa da marginalização, em mesma medida há um processo de
autossubjetivação desses indivíduos face aos rótulos que lhes são imputados. A
segunda metade do século XX foi o cenário no qual se estruturou a emergência do
estado de bem-estar social diante da pujança da fase cíclica da história do
capitalismo, mais conhecida como os trinta anos gloriosos – precisamente do
período pós-guerra à crise do petróleo, na década de 1970. Logo no início dos anos
1980, iniciou-se a organização institucional e discursiva penal, mediante o notável
crescimento das taxas encarceramento não só nos EUA, mas em todo mundo. Com
o patente crescimento da criminalidade urbana e sob a alegação de combatê-la, foi
desencadeada a “reformulação do perímetro e das funções do Estado, que resultou
no enxugamento (downsizing) do seu componente de welfare e no inchaço
(upsizing) dos seus setores policiais, jurídicos e correcionais” (WACQUANT, 2008, p.
10)
Recorrendo à figura hobbesiana de Estado – o Leviatã, L. Wacquant (2012, p.
16) retrata-lhe as duas mãos: a direita e a esquerda. A primeira é espartana e
agrupa a alta burocracia (a grande nobreza do Estado), responsável pelo zelo
orçamentário e planejamento político, arquitetados exclusivamente sob os auspícios
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de sua intelligentzia burocrática e é sempre apta a definir as prioridades e missões
estatais. É a mão masculina e reúne as pastas ministeriais da economia, do
planejamento. A segunda mão reúne as responsabilidades sociais de proteção e
amparo e de oferta dos bens sociais, bem como sua mínima distribuição diante das
“populações problemáticas”. É a mão feminina e reúne os “ministérios do
desperdício” (educação pública, saúde, habitação, bem-estar social e legislação
trabalhista). Grosso modo, tem havido a introdução do sistema criminal
especialmente punitivo (a polícia, o aparato judiciário e as prisões), no centro da
mão direita de um estado já (re)masculinizado – o neoLeviatã.
Em Punir os pobres, L. Wacquant (2007) argumenta que se trata de um
Estado híbrido, que se faz ver forte quando se remete às demandas das massas
negras/hispânicas e pobres – portanto, autoritário. Em mesma medida, adepto do
laissez-faire et laissez-passer quando as questões proeminentes remetem
diretamente aos interesses do mercado, redundando no que o autor chama de
Estado-centauro: “Esse Estado-centauro, guiado por uma cabeça liberal, montada
num corpo autoritário, aplica a doutrina do laissez-faire et laissez-passer a montante,
em relação às desigualdades sociais, aos mecanismos que as geram (WACQUANT,
2007, p. 88).

Figura 6 - As Bases do Estado Penal
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quanto no
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(welfare)
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problemáticas)

*Elaborado pela autora.

A lógica do estado penal difunde-se a partir da crescente marginalização do
pobre e das taxas de criminalidade de rua, famílias desamparadas pela assistência
social e assoladas pelo desemprego ou subemprego por gerações. Assim como
jovens desnutridos de quaisquer expectativas de vida. Todas essas chagas
concentradas nas regiões pobres dos grandes centros urbanos, redundando em
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uma “política estatal de criminalização das consequências da pobreza patrocinada
pelo Estado” (WACQUANT, 2007, p. 111), sob dois vértices de ação.
A primeira ação foi no sentido de reformular os serviços sociais exaltando as
estratégias de vigilância e controle das classes sociais indóceis ao novo panorama
econômico e moral restritivo. No que tange ao contexto norte-americano, L.
Wacquant (2007) cita o caso da reformulação do programa adotado por 36 estados
da federação, chamado de Family Support Act. Na esteira dessa reorganização da
ajuda pública, foram impostos condicionantes de toda ordem e “obrigações
burocráticas onerosas e humilhantes27”. E prossegue:
As mais comuns dessas exigências estipulam que o beneficiário aceite qualquer
emprego ou atividade semelhante que lhe for proposta, quaisquer que sejam a
remuneração e as condições de trabalho, sob pena de ter de abrir mão do seu direito
à assistência (workfare). Outras moldam a ajuda à família em função da assiduidade
escolar de seus filhos ou do adolescente beneficiário (learnfare) ou da inscrição deles
em pseudoprogramas de treinamento, que oferecem poucas ou mesmo nenhuma
qualificação ou perspectiva de emprego (WACQUANT, 2007, p. 111).

Longe de combaterem a miséria e acusados de contribuírem para que essas
famílias criem círculos viciosos de dependência dos programas assistenciais
estadunidenses, acabam por encurralar os beneficiários aos subempregos altamente
precários: “eles [os empregos] não oferecem cobertura médica ou assistência às
crianças, tornando o emprego arriscado e proibitivamente custoso, os locais de
trabalho são física e emocionalmente degradantes” (WACQUANT, 2007, p. 112). Ao
fim e ao cabo, o alegado e controverso discurso da dependência dessas populações
problemáticas não finda, uma vez que essa dependência é apenas deslocada para
os patrões superexploradores. Isto é, o workfare em nada impacta na redução da
pobreza, apenas mascara os pobres, e a intensificação da pobreza, no cotidiano dos
grandes centros urbanos.
A segunda ação de criminalização das consequências da pobreza ou, se se
quiser, de política de contenção repressiva dos pobres, foi o rotineiro e espesso uso
27

A título de exemplo, é citado o caso do estado de Nova Jersey quanto ao programa assistencial
Aid to Families with Dependent Children (AFDC), o mais oneroso e abrangente dos EUA, voltado
para o amparo de crianças órfãs ou filhas de pais falecidos, incapazes para o trabalho ou com baixa
renda. Em 1990, no referido estado norte-americano, a “verba AFDC era suprimida se uma jovem
mãe solteira não morasse com seus pais (mesmo se estes a tivessem colocado porta afora e se ela
tivesse mais filhos a quantia de receber diminuiria” (WACQUANT, 2007, p. 111). Feita consulta ao
texto: A Seguridade Social Americana: Uma Visão Informativa e Crítica. Disponível em:
<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/571/a_seguridade_social_americana__uma_visao_informativa
_e_critica>. Acesso em abril de 2015.
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da prisão – o prisionfare. Segundo L. Wacquant (2007, p. 112), o encarceramento
tem sido o outro instrumento institucional “a partir do qual o incômodo problema da
marginalidade persistente, enraizada no desemprego, no subemprego e no trabalho
precário, tornou-se menos visível – se não desapareceu – da cena pública”.
O prisionfare como leme de conduta estatal tem atingido prioritariamente
pobres e negros, colocando os EUA e o Brasil em patamar similar28. Os dados
acerca do fenômeno do hiperencarceramento norte-americano são surpreendentes:
entre 1980 e 2000 a população carcerária quadriplicou, implicando no aumento da
dotação orçamentária da ordem de U$ 50 bilhões. Agruparam-se, assim, mais de
500 mil novos trabalhadores nesses espaços, “tornando as cadeias e penitenciárias
do país no terceiro maior empregador em 1998, atrás apenas da Manpower
Incorporated e da Wal-Mart” (WACQUANT, 2008, p. 10).
É necessário destacar que o aumento das pessoas sob custódia penal no
Brasil, ainda que em taxas menores que as do contexto estadunidense, tem sido
alarmantemente maior que o crescimento da população brasileira. De 1990 a 2012 a
população carcerária apresentou uma taxa de crescimento da ordem de 508,8%,
enquanto o crescimento da população nacional nesse período foi de 36%. O que
não se nota é o crescimento do sistema prisional brasileiro em proporções similares
ao do contexto norte-americano. Pelo contrário, em âmbito brasileiro, como vimos
nas tabelas relacionadas no caso de Minas Gerais destaca-se o crescimento da
população carcerária não definitiva (presos provisórios), os quais se amontoam em
cadeias públicas e penitenciárias, situação piorada com a estagnação das taxas de
crescimento das redes penitenciárias estaduais. Em outros termos, no Brasil tem-se
observado o aumento da população carcerária, não obstante a tímida expansão dos
espaços prisionais seja um fator que diferencia as duas nações no tocante à matéria.
L. Wacquant (2008) considera, assim, marcado equívoco o fato dessa nova
lógica punitiva emergente, personificada na figura do estado punitivo e amparada no
workfare e no prisionfare, estar submetida aos domínios técnicos da política criminal
e da criminologia. O locus de análise dessa nova forma de administração da
pobreza, segundo o autor, deve ser um dos epicentros da “sociologia política e das
ações civis” (WACQUANT, 2008, p. 19).
28

A teia de punição se fortalece exclusivamente quando se trata dos crimes de rua (assalto, furto,
tráfico de rua, etc.). Já os crimes de colarinho branco quase passam incólumes na lógica punitiva,
daí a importância das categorias classe social e etnia/cor na compreensão do estado penal. (Cf. L.
Wacquant, 2007).
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Cumpre trazer a reflexão acima para os debates da sociologia política
brasileira, que muito se debruçou na reflexão do desmonte das estruturas estatais de
proteção social. Segundo Florestan Fernandes, educação e mudança social são
realidades políticas, constituindo-se desafio premente “colocar os trabalhadores, os
excluídos e os oprimidos – os incultos ou semicultos – nas malhas da rede escolar”
(1989, p. 09). Ação tão desafiadora que se defronta com séculos de exclusão de
significativo grupo de sujeitos das estruturas sociopolíticas brasileiras. O que
Florestan Fernandes define como sujeito negado compõe o cenário social que no
decorrer do processo histórico nacional acabou agrupando cidadãos pobres e
oprimidos, como (ex-)escravos, operários, trabalhadores agrícolas, trabalhadores
com subempregos, mendigos, dentre tantos outros (FERNANDES, 1989). Os
sujeitos negados, diríamos, convergem com a definição de “população problemática”
apresentada acima.
Em A universidade brasileira: reforma ou revolução, Florestan Fernandes
analisa uma realidade significativamente diferente da atual, na qual sobressaem
seus argumentos acerca das oportunidades educacionais e do papel da
universidade no contexto social pós reforma universitária de 1968. Para ele, as
oportunidades educacionais estão diretamente adstritas a um determinado
mecanismo de administração da pobreza “de tal forma à preservação e à
transmissão da posição social se incorpora rigidamente às estruturas de poder dos
estratos superiores e dominantes das classes médias e altas” (FERNANDES, 1975,
p.130).
Em O ornitorrinco (2003), obra de Francisco de Oliveira, há outra pertinente
chave de explicação em torno da crescente fragilização das classes e frações de
classes mais baixas. Logo no Prefácio, Roberto Schwarz afirma que por meio da
alegoria zoográfica do ornitorrinco, “ (...) um bicho que não é isso nem aquilo”, Chico
de Oliveira apresenta a realidade brasileira “(...) considerada mais no que veio a ser
do que nas suas chances de mudar” (OLIVEIRA, 2003, p. 12).
O sociólogo pernambucano estabelece a diferença conceitual de mais-valia
absoluta e mais-valia relativa na obra de Marx. O capital variável seriam os salários,
um adiantamento ao trabalhador e “(...) ‘variável’ porque sua resultante da mais-valia
depende das proporções do emprego da mão-de-obra e dos tempos de trabalho
pago e não-pago.” (OLIVEIRA, 2003, p. 136). Como desdobramento, afirma que
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(...) a tendência moderna do capital é a de suprimir o adiantamento do
capital: o pagamento dos trabalhadores não será um adiantamento do
capital, mas dependerá dos resultados das vendas produtos-mercadorias.
Nas formas de terceirização, do trabalho precário, e, entre nós, do que
continua a se chamar de ‘trabalho informal’, está uma mudança radical na
determinação do capital variável. Assim, (...) os rendimentos dos
trabalhadores agora dependem da realização do valor das mercadorias, o
que não ocorria antes; nos setores ainda dominados pela forma salário, isso
continua a valer, tanto assim que a reação dos capitalistas é desempregar
força de trabalho. Mas o setor informal apenas anuncia o futuro do setor
formal (OLIVEIRA, 2003, p. 136 grifo nosso).

Se L. Wacquant salienta os efeitos do workfare simultaneamente à
desconstrução das estruturas de amparo social ao trabalhador, particularmente no
tocante às camadas baixas das forças de trabalho, sob a mesma lógica, Chico de
Oliveira mostra o como tal fenômeno se dá. Ou seja, ao explicar a atual ampliação
do trabalho informal, do trabalho sob as condições mais precárias, é razoável
identificar que os rendimentos dos trabalhadores dependem cada vez mais do lucro
dos capitalistas, abrindo espaço para uma nova forma da mais-valia (OLIVEIRA,
2003, p. 136). E prossegue,
No fundo, só a plena validade da mais-valia relativa, isto é, de uma altíssima
produtividade do trabalho, é que permite ao capital eliminar a jornada de
trabalho como mensuração do valor da força de trabalho, e com isso utilizar
o trabalho abstrato dos trabalhadores ‘informais’ como fonte de produção de
mais-valor (OLIVEIRA, 2003, 137).

Em síntese, a obrigatoriedade da “enorme produtividade do trabalho” abre o
caminho cada vez mais convergente com o rompimento das regras do Welfare e, por
consequência, com a configuração de um mundo do trabalho sob a égide cada vez
mais contundente da fragilização das relações de trabalho (OLIVEIRA, 2003, p. 136137). Dessa forma, é razoável considerar que diante da atrofia das oportunidades e
dos mecanismos de amparo social ligadas ao trabalho formal, as classes e frações
de classes mais baixas veem-se mais próximas ora da informalidade, ora do
acometimento de crimes, conforme apontou L. Wacquant (2007, 2008).
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3 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO SISTEMA PRISIONAL

Eu nunca pensei em fazer um curso superior lá fora, (...) eu tive
essa oportunidade aqui dentro (...), eu estudei em escola
estadual da 1ª até a 8ª série.A oportunidade eu ganhei aqui
dentro
Leonardo, 02/09/2015

(...) meus filhos pequenos, um de 7 e uma de 5 anos, toda
visita me pergunta, ô pai você estudou essa semana? Eu
também estou indo pra escola
Francisco,14/09/2015

O objetivo central deste capítulo é registrar o conjunto de dados qualitativos
apurados por meio da realização de pesquisa de campo desenvolvida em uma
unidade prisional da RMBH. O corpo informacional desta etapa da investigação
reuniu: (i) as origens do episódio educacional em análise, assim como os termos do
convênio que viabilizou a presente transição educacional e (ii) as entrevistas com o
universo de dez detentos-estudantes (doravante estudantes), de dois gestores
educacionais: o signatário do convênio institucional da IES e a responsável
pedagógica do Poder Executivo mineiro na UP e três membros do Poder Judiciário:
a Juíza Titular da Comarca, o Defensor Público e a Promotora de Justiça.
Procuramos, aqui, reunir um grupo de vozes de diferentes lugares sociais para
compor a análise da transição para o ensino superior.

3.1 O contexto do convênio: a Instituição de Ensino Superior (IES) e a unidade
prisional

Durante o ano de 2009, por motivos de voluntariado, vivenciamos alguns
momentos de visitas ligados a uma unidade prisional feminina do município de Belo
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Horizonte. Lá, coexistiram várias iniciativas de cunho educacional-cultural, às quais
procuramos recompor as bases históricas por meio do relato da autoridade judicial
que naquela ocasião era Juiz da execução penal. A entrevista foi realizada na sede
da Associação Mineira de Magistratura (AMAGIS), no dia 23 de dezembro de 2015.
O entrevistado, Senhor Desembargador Hebert Carneiro foi juiz execução
penal entre os anos de 2001 e 2009, indo em seguida para o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais. O Exmo. Senhor sempre frequentou as unidades prisionais,
inspecionando, mas também, tentando ajudar. Na época, ele era responsável por 13
unidades prisionais entre cadeias públicas e a população carcerária superava a
capacidade permitida. O Estado não tinha caminhos, naquela ocasião, para resolver
esse problema com a devida celeridade a questão da capacidade permitida.
Assim, regularmente o gestor judicial ia à Penitenciária Feminina (...), e via
que ela era um espaço de custodiadas que mais se aproximava da Lei de Execução
Penal, não obstante pudesse ser identificada uma série de deficiências. Ao deixar a
Vara de Execução Penal, destaca que lá estavam acauteladas em torno de 120
detentas e acredita que hoje tenha uma população que beira de 400 a 500 mulheres.
Mesmo assim, durante o ano de 2009, existiam iniciativas de reintegração positivas,
por exemplo, por meio de um forte convênio com a Secretaria de Educação (SEE)
para o ensino fundamental e médio. Acompanhando tais ações com proximidade,
em uma das visitas, o Juiz responsável se deparou com o desejo que algumas
custodiadas manifestaram de, já com o ensino médio, fazerem o vestibular na
expectativa de ingressar no ensino superior, o que dependeria da parceria com a
Secretaria de Defesa Social, da Subsecretaria de Administração Penitenciária
(SUAP/SEDS) para viabilização de um eventual convênio nesse sentido.
Enquanto isso, o Juiz de Execução Penal procurou articular a ação junto aos
Promotores de Justiça e Defensores Públicos, no sentido de compor uma ação
conjunta para formalizar a autorização referente aos trâmites necessários. Na
ocasião, rememora o Senhor Desembargador, ter contado com ampla colaboração
da SUAPI/SEDS, que além de ter se preparado para a logística de saídas diárias
das então estudantes (custodiadas em regime fechado), fez também a interlocução
efetiva com a faculdade.
Depois da mobilização dos vários setores acima, as detentas que
demandaram puderam fazer o vestibular (10 ou 12, à época) e 7 foram aprovadas.
Juntamente com o parecer favorável do Ministério Público, o Juiz de Execução
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autorizou que pudessem iniciar o curso. As dificuldades iniciais, segundo ele, foram
de toda ordem: para as do regime semi aberto, a justificativa do direito à saída seria
mais fácil. Já as detentas do regime fechado tiveram que contar com a intervenção
positiva do Ministério Público para poderem frequentar a faculdade. Situações
diversas foram surgindo a todo instante, como por exemplo, os agentes
penitenciários acompanharem ou não as alunas nos espaços escolares, entre
outras, às quais foram sendo resolvidas. Mas para que tudo acontecesse, o então
Juiz de Execução ressalta que o papel do Ministério Público foi decisivo. E arremata,
nos seguintes termos:
Do ponto de vista pessoal, foi uma situação pontual, isso não era uma
política pública de maneira que no ano seguinte fossem abrir tantas vagas
para tantas detentas. Mas valeu como uma experiência, muito mais que
uma experiência, valeu como exemplo, porque isso motivou outras detentas
a fazerem o pleito e a buscar essa oportunidade. Oportunidade que eu,
posteriormente, como Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, lá em Brasília, tive a oportunidade, juntamente com o
DEPEN, de discutir o Plano Nacional de Educação para o Sistema Prisional
(SENHOR DESEMBARGADOR HEBERT CARNEIRO, 23/12/15).

Com a movimentação favorável da esfera judicial e da esfera executiva
correlacionadas ao cumprimento de pena, houve a celebração do Acordo de
Cooperação Mútua estabelecendo a parceria entre uma IES privada mineira e a
referida unidade prisional feminina, representada pela SUAPI/SEDS. Naquele
momento, a parceria estabeleceu a concessão de 20 bolsas de estudos integrais,
que deveriam ser distribuídas, preferencialmente, da seguinte maneira: 10 bolsas
para detentas e 10 bolsas para as agentes penitenciárias.
A normatização daquela parceria esteve de acordo com o Programa Bolsa
Carência adotado pela IES parceira que, em conformidade com a coordenação
acadêmica definia como demanda comunitária coletiva, determinando as regras para
a concessão das bolsas. Dentre as condições instituídas no convênio, ficou
estabelecida a necessidade de aprovação no exame vestibular, a comprovação da
carência socioeconômica e o cumprimento de 80 horas de trabalho voluntário,
semestralmente, em atividades comunitárias, o que no caso, acontecia dentro da
própria unidade prisional. Como se tratava de bolsas para cursos de graduação
presencial, a unidade prisional ficou com a responsabilidade de garantir as
condições para as apenadas participarem do exame vestibular e, sobretudo,
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“assegurar as condições de transporte, monitoramento e escola para que as presas
participem das atividades acadêmicas” (TERMO DE COOPERAÇÃO, 2009).
Após a aprovação no exame vestibular, o trâmite seguinte foi a permissão do
juiz de execução penal, uma vez que o termo firmado implicaria na saída diária de
detentas do regime fechado. Reiterando, a decisão judicial foi embasada no princípio
fundamental de ressocialização dos indivíduos em privação de liberdade, nesse
caso, visando o acesso ao ensino superior como mais uma tentativa de compor o
espaço de abertura de oportunidades sociais às futuras estudantes. Como
consequência, a referida autorização judicial implicou a saída diária para o
cumprimento das atividades acadêmicas, essencialmente presenciais, no período
noturno. Para que tal saída acontecesse, foi organizado todo um corpo de
procedimentos inerentes à segurança no sistema prisional, mobilizando diariamente
a gestão da unidade e dos agentes penitenciários (ASPENs) preparados para o
transporte, os quais acabaram por permanecer, discretamente no interior da IES.
Nas palavras do Senhor Desembargador Hebert Carneiro, esses foram melindres
que surgiram e foram contornados.
Em visita posterior à unidade prisional feminina, apuramos que das sete
estudantes matriculadas no início do convênio, apenas uma concluiu o curso,
graduando-se como bacharel em Direito. Uma vestibulanda obteve resultado
suficiente para o ingresso no curso, mas se absteve da oportunidade, alegando
constrangimento em virtude sua condição de aprisionamento. Não obstante o
notável empenho, não foi possível à equipe pedagógica da unidade prisional ou do
setor de acompanhamento ao egresso do sistema prisional mineiro, acompanhar as
estudantes depois da progressão da pena para regime aberto.
Feita essa breve contextualização, a presente pesquisa se debruça sobre
outro convênio, o Termo de Cooperação Técnica (TCT Nº 68/2012)29, que envolveu
outra IES privada mineira, a SEDS e a SEE. Como afirmamos no Capítulo 1, desde
2010, foi instituída a possibilidade de realização do ENEM-PPL nas unidades
prisionais de todo território nacional, conforme teor da Portaria INEP nº 807/2010.
Esse fato contribuiu para que começasse a emergir a demanda pela continuidade
dos estudos em nível superior alçada a partir da certificação do ensino médio.

29

Serão apresentados detalhes dos termos do convênio na entrevista com o gestor educacional
responsável pela IES.

87

Naquele contexto, em junho de 2012, a SEDS, por meio da SUAPI (Serviço
de Atendimento ao Preso), identificou a demanda represada de 3.059
presos ao acesso à educação superior. Diante dessa demanda, dentre outros
aspectos, no dia 26 de novembro de 2012, a SEDS oficializou o Termo de
Cooperação Educacional com uma IES privada mineira, com a previsão de oferta de
200 vagas de graduação para detentos em cursos de graduação a distância, em:
Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Turismo,
via Plataforma Ubuntu30, sendo 50 vagas em cada um.

3.2 O ingresso no ensino superior: trajetórias estudantis e perspectivas de
vida

Em Imaginação Sociológica, W. Mills (1982, p. 221) faz diversos
apontamentos acerca do trabalho sociológico e, dentre eles, do papel da pesquisa
empírica, cujo objetivo é
(...) solucionar desacordos e dúvidas sobre fatos, e assim tornar mais
frutíferas as discussões, dando a todos os lados maior base substantiva. Os
fatos disciplinam a razão; mas a razão é a guarda avançada de qualquer
campo do conhecimentos.

Para W. Mills (1982, p. 218),
o trabalho na ciência social não é, e habitualmente não pode ser feito de
uma pesquisa empírica claramente delineada, compõe-se, antes, de muitos
estudos que, em pontos chave encerram-se observações gerais sobre a
forma e a tendência do assunto.

Nessa perspectiva, cabe à empiria ser empreendida à luz dos esforços
teóricos de problematização e de construção do tema e do objeto da pesquisa
sociológica, ponderando-se entre a identificação da realidade e a compreensão
racional da realidade (MILLS, 1982, SANTOS, 2002). Na esteira desse raciocínio, de
30

As universidades públicas usam predominantemente a Plataforma Moodle como ambiente virtual
de aprendizagem (AVA). No caso pesquisado, é usada a Plataforma Ubuntu. Trata-se de um
sistema operacional totalmente aberto, disponibilizado gratuitamente, sem adicionais no caso de
uso por instituições de natureza privada. Novas versões da Plataforma Ubuntu são disponibilizadas
regularmente, em média 18 meses. A Plataforma Ubuntu foi idealizada sob as bases de software
livre advindas com o Linux.
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que os fatos disciplinam a razão e vice-versa, é que partimos para a tentativa de
compreensão racional como leme que faz avançar o conhecimento científico e da
realidade social.
Sob essa perspectiva de análise, a pesquisa de campo foi realizada entre os
meses de agosto e dezembro de 2015, com visitas regulares à UP e aos espaços
profissionais dos demais entrevistados. Por prudência, pactuamos com a equipe da
unidade (direção geral, direção de ressocialização e equipe pedagógica) que os
procedimentos da pesquisa preservariam, como não poderia deixar de ser, o
intensivo cotidiano de trabalho e procedimentos adotados daquele espaço.
Como não foge à regra de superlotação dos espaços carcerários em todas as
unidades da Federação, a UP estudada, com capacidade para alocar uma média de
1.160 detentos, reunia um contingente de aproximadamente 2.100 custodiados 31.
Diante da superlotação, o número de ASPENs acaba por ser insuficiente, não
obstante sejam claros os esforços administrativos, se considerados todos os
quesitos adstritos à segurança presumível ao espaço. Reiteramos que tal
superlotação, de caráter nacional, tem sido motivo de preocupação e intensa
movimentação nos limites das intervenções institucionais, particularmente dos
gestores prisionais e judiciais da Comarca que fez parte da pesquisa.
Dos 10 estudantes daquela UP envolvidos no programa, todos foram
entrevistados. Um estudante, que seria o décimo primeiro, já havia progredido para o
regime semi aberto e diariamente deveria cumprir atividades de trabalho formal,
inviabilizando o contato, uma vez que voltando nos finais de semana à UP,
prevalecia o expediente de visita de familiares. Ademais, em setembro de 2015, ele
não havia efetuado a matrícula no curso de graduação referente àquele período
letivo, não sendo possível apurar se era um caso de trancamento ou de desistência
informal. A desistência formal ou informal, o que veremos ainda neste Capítulo, o
desliga do programa.
As entrevistas foram realizadas na biblioteca da escola estadual da UP,
durante os períodos matutinos e vespertinos. Em todos os momentos, houve a
presença discreta e colaborativa do ASPEN responsável pelo deslocamento dos
estudantes dos pavilhões para a escola. A presença do ASPEN faz parte obrigatória
do Procedimento Operacional Padrão (POP), determinado pela Diretoria de

31

Dados obtidos junto à Direção Geral da Unidade Prisional, em setembro de 2015.
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Segurança, visando preservar o controle e a segurança do procedimento, que não
prescinde do uso das algemas.
Os

trabalhadores

daquele

espaço,

inclusive

os

professores

que

eventualmente adentravam no ambiente para cumprir atividades corriqueiras do
ambiente escolar, procuraram viabilizar, com discrição, o contato da pesquisadora
com os estudantes, assim como também a preservação do teor das conversas. Em
média, as entrevistas duraram 30 minutos e foram realizadas em um espaço com
pequeno trânsito de pessoas e usuários dentro da biblioteca escolar.
Como todos os estudantes já haviam passado pela fase da expedição de
sentença condenatória transitado em julgado, não há a figura do preso provisório no
universo da pesquisa. Os estudantes também já passaram pelo Programa
Individualizado de Ressocialização (PIR), com parecer expedido pela Comissão
Técnica de Classificação (CTC). Esse documento, assim como o PIR, reúne o
pronunciamento dos seguintes setores profissionais de amparo ao preso, a saber e
na ordem em que estão dispostos: Jurídico; Segurança, Assessoria de Inteligência,
Enfermagem, Psiquiatra (inexistente na unidade), Assistência Social, Apoio
Psicológico, Apoio Pedagógico, Gerência de Produção.
O pronunciamento sucinto de todos os setores elencados (exceto os que não
dispõem de profissionais) compõe os elementos para a emissão do Parecer da CTC,
onde são definidos os benefícios do trabalho e/ou do estudo do custodiado, por meio
de recomendações como desenvolvimento de determinadas atividades laborais,
educacionais, acompanhamento psicológico, etc. O PIR é, usualmente, reapreciado
pelos setores supramencionados a cada 4 ou 6 meses, durante a permanências dos
indivíduos naquele espaço.
As 10 seções que seguem mostram as circunstâncias em que os estudantes
investigados foram tecendo as estratégias educativas de adaptação, as falas acerca
de seu passado educacional. Procuramos identificar especialmente as expectativas
relacionadas ao ingresso na ES, apurando as alternativas dos estudantes para
superarem as dificuldades iniciais na expectativa de retorno à vida estudantil.
Especialmente, procuramos construir os diálogos tendo como base as hipóteses
formuladas neste trabalho, o que envolve a reelaboração da autoestima, a
recomposição dos vínculos familiares, a expectativa de reinserção no mundo do
trabalho e a remissão de pena.

90

Com o intuito de preservar o anonimato dos entrevistados, todos os nomes
atribuídos tanto aos estudantes quanto aos gestores educacionais são fictícios. Os
estudantes passam por uma rotina de estudos diária, de aproximadamente 3 horas,
para a realização das atividades cotidianas do curso. Assim, todos os dias há o
deslocamento dos 10 estudantes dos diferentes pavilhões da UP rumo à escola,
após o café da manhã ou do almoço, e as entrevistas foram realizadas durante
esses períodos.
A todos os entrevistados foram apresentados o escopo da pesquisa, os
princípios da voluntariedade, da confidencialidade, da desistência a qualquer
momento, entre outros quesitos ligados á ética em pesquisa. Da mesma forma,
pedimos a autorização judicial para gravar os depoimentos e assegurarmos que
suas identidades não seriam reveladas.

3.2.1 Diogo

A relação com os colegas mudou, (...) você fica mais
tranquilo, a mente mais aberta.

Diogo foi o primeiro estudante a ser entrevistado, em 02 de setembro de
2015. Nosso encontro aconteceu durante o momento em que ele se encontrava na
escola estadual da UP para o cumprimento das atividades acadêmicas do curso no
ambiente virtual.
Os primeiros momentos, presumivelmente, foram de tímida aproximação. É
possível que a presença do ASPEN (procedimento obrigatório), embora discreta e
com distância razoável, tenha significado algum tipo de interferência. Mesmo assim,
com o decorrer da entrevista a conversa foi se tornando mais amistosa, o que se
pode perceber pelo semblante do estudante.
O estudante, que cursa Administração de Empresas, via EAD, está no 2º
período, é natural de Belo Horizonte, tem 26 anos, é solteiro, sem filhos e réu
primário. Diz possuir todos os documentos, como Carteira de Identidade (CI),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Reservista e Título Eleitoral,
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Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho (CTPS), inclusive trabalhou com
carteira assinada em 2011 e declara, ainda, ter trabalhado como representante
comercial. Acerca da família, afirma não ter vivenciado dificuldades materiais
expressivas, mas não soube precisar a renda familiar. Foi criado pelos pais (o pai
faleceu quando tinha 14 anos), com mais 2 irmãos, que não estão envolvidos em
ações delituosas. Negou ter sofrido maus tratos na infância e na adolescência no
ambiente familiar. Desenvolve atividades laborais e de estudos dentro da UP,
contando com destacado apoio familiar no decorrer do cumprimento da pena. Ou
seja, a família é material e afetivamente presente. Iniciou o uso de drogas no início
da adolescência sem, contudo, segundo ele, ter se tornado usuário regular.
Acerca do seu passado educacional, Diogo estudou na escola pública da 1ª
série até o 3º ano do ensino médio, sem ter concluído este último ano da educação
básica. Não relatou reprovações nos anos escolares. Parou de estudar cerca 5 ou 6
anos, antes de cometer os atos infracionais e ingressar no ambiente prisional. Ao
ingressar na UP pesquisada, voltou às atividades escolares, concluiu o 3º ano do
ensino médio e realizou o ENEM-PPL. Destaca que na UP teve auxílio decisivo das
pedagogas e do serviço de assistência social. Soube da oportunidade de fazer o
ENEM-PPL e da possibilidade do ingresso no ES por meio das pedagogas, que se
reuniram com os estudantes que estavam concluindo o 3° ano na escola da UP.
Afirma que, pouco antes de vir preso, havia voltado a estudar, com alguma
expectativa de ingressar no ES.
Sobre os motivos de ter participado do convênio que lhe daria oportunidade a
uma vaga na graduação, Diogo salienta que o novo percurso contribuiria para a sua
reintegração junto à sociedade, “(...) para as pessoas me verem com outros olhos,
independente dos fatos cometidos, foi uma nova oportunidade que eu tive tanto na
vida pessoal quanto também na profissional”. E destaca como essa intenção foi se
construindo: “Fui conversando com os professores, que foram me avisando, (...),
enviei vários bilhetes para a pedagoga, para a assistente social, mostrando minha
vontade de entrar no ensino superior”.
No decorrer da entrevista, perguntamos ao estudante as variáveis que mais
interferiram em sua decisão: o fortalecimento dos vínculos familiares, a remissão de
pena e o ingresso no mercado de trabalho formal, etc. Sua resposta foi a seguinte:

92

Foi favorável na minha remissão de pena, mas meu foco não foi tanto a
remissão de pena. Apesar de eu já ser sentenciado e minha pena não ser
muito longa (...) mas me favorece na remissão de pena. Foi mais pela
família, onde eu mostrei o interesse de estar mudando meu modo de vida e
no momento que eu ganhar a liberdade, que eu sair desse convívio, minha
aceitação no mercado de trabalho, meu crescimento. De eu estar
ressocializando – esse foi meu principal. Eu não pretendo ficar no crime,
não pretendo ficar nessa vida, então eu pretendo entrar em um mercado de
trabalho maior, com o ensino superior (DIOGO, 02/09/2015).

Sobre as dificuldades enfrentadas, Diogo pondera que, para se preparar para
o ENEM-PPL, teve acesso apenas às atividades de ensino da escola da UP e,
ainda, diz: “não tive livros disponíveis para focar na prova do ENEM e conseguir uma
nota maior, essa foi a maior dificuldade. A forma de estudar, a carga horária, essa foi
uma dificuldade aqui dentro”. Depois do ingresso na graduação, destacou as
seguintes dificuldades:
Foi até onde há pouco tempo eu alterei minha carga horária de vir à escola,
porque eu estudava dia sim dia não, por causa de não ter muita forma de ir
e voltar. Dentro dos pavilhões não tem muito como estudar. Então eu
ingressei todos os dias (...). Eu não tive muita dificuldade com a tecnologia
(...). O material didático está na plataforma. A dificuldade maior foi essa
mesmo. Eu ainda estou tranquilo, pois estou em um pavilhão individual, é
32
uma cela individual . Mas quando a gente está na superlotação, por
exemplo, fica mais difícil de raciocinar nos estudos, focar naquilo ali. (...) é
uma demanda mental muito grande, exige muito foco (DIOGO, 02/09/2015).

Ao ser perguntado sobre o impacto do convênio na sua vida, Diogo afirmou
estar muito seguro de que as chances de trabalho formal vão se abrir quando estiver
em liberdade, afirmando: “A importância de eu estar ressocializando para o mercado
de trabalho”. E prossegue, com ênfase: “A proximidade familiar, a família é muito
importante, é sem comentários, ela vê a sua mudança, (...) vê a sua presença, vê
que você está querendo mudar de vida. Para a família, isso é fundamental (...)”.
Caminhando para o término da entrevista, pedimos que Diogo fizesse as
considerações gerais, destacando, se fosse o caso, aspectos importantes que não
tivessem sido abordados. Ele para, reflete um pouco e arremata a entrevista nos
termos que seguem:
Eu falei que quando as pessoas estão focadas nos estudos, tem que estar
em uma cela mais preparada, mas individual, apta para poder estar
focando. A relação com os colegas mudou, você fica mais tranquilo, a
mente mais aberta. Você não vai tomar certas atitudes que possam te
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As celas são chamadas “individuais”, mas são sempre compartilhadas por 2 custodiados.
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prejudicar e perder a bolsa. Muitos se sentiram motivados, decidiram focar e
ingressar no ensino superior (DIOGO, 02/09/2015).

3.2.2 Carlos

A remissão de pena, ahh, essa é a menina dos meus olhos.

A entrevista com Carlos ocorreu no período matutino, sendo que, após ser
comunicado sobre a pesquisa em realização, aceitou que o ASPEN o
acompanhasse até a biblioteca da escola da UP, interrompendo, brevemente, o
momento de dedicação às atividades de ensino no ambiente virtual. Natural de Belo
Horizonte, o estudante do curso de Administração de Empresas tem 26 anos, é
solteiro, sem filhos e está no 2º período do curso. Veio de outra UP da RMBH,
possui todos os documentos pessoais e escolares, é reincidente e tem sua defesa
amparada por advogado particular. Relaciona-se bem com os colegas e demais
trabalhadores da UP. Teve o apoio familiar (material e afetivo) durante toda a vida,
inclusive destaca que recebe visita da família regularmente. Iniciou o uso de drogas
ilícitas aos 20 anos de idade.
Quanto ao seu passado educacional, o estudante afirma que estudou da 1ª a
4ª série em escola pública (não cita onde cursou a 5ª série). Na 6ª série, ganhou
uma bolsa para uma escola particular, onde cursou da 6ª série ao 1º ano do ensino
médio, quando foi reprovado em Biologia, ocasionando a perda da bolsa. Foi para
uma conhecida escola estadual de Belo Horizonte, onde concluiu o ensino médio.
Logo em seguida, relata que foi preso pela primeira vez e ao sair da cadeia, prestou
vestibular e foi aprovado na PUC Minas, e prossegue: “depois a cabeça virou de
novo, abandonei e voltei [a me] a envolver com o tráfico e vim preso agora em 2013,
de novo (...). Assim que eu cheguei na UP... fui convidado, fiquei sabendo do curso
e comecei a estudar”. Em 2013 não tentou o ENEM-PPL, pois já era outubro e os
prazos já haviam encerrado. Declara intenção de fazer o ENEM-PPL.
Após passar pela Comissão Técnica de Classificação (CTC), o estudante foi
informado da oportunidade pela diretora do Núcleo de Ensino da UP, ocasião em
que ela lhe perguntou se ele tinha interesse em estudar, arguindo-lhe qual a sua
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escolaridade. Como o estudante declarou ter o curso superior incompleto, ela lhe
contou da parceria com a IES privada. Para efetuar a matrícula, o estudante
mobilizou rapidamente seus familiares para que trouxessem todos os seus
documentos pessoais e escolares.
Sobre seu vínculo com o cotidiano escolar, afirma que sempre gostou da
escola e de assuntos culturais: “Porém, eu me envolvi no crime, mas isso não me fez
deixar de gostar de estudar. Sempre fui curioso, sempre gostei de assistir o History
Channel, Discovery Channel, sempre estava me informando pela internet”.
Acerca dos desafios inerentes ao começo dessa trajetória estudantil, Carlos
se remete ao tempo de estudo fora do pavilhão, de 3 horas diárias. Além disso, vê
como dificuldade os procedimentos para que os materiais didáticos sejam levados
para a cela, para dentro dos pavilhões, devido à norma operacional de segurança da
UP. Segundo ele, “Para eu conseguir uma apostila do ENEM foram quase 30 dias de
procedimento: tem que passar pela Central de Inteligência (...) eu estou dando o
exemplo da dificuldade de entrar o material”. E ainda:
Eu não tive tanta dificuldade, porque troquei a leitura tradicional (revistas,
romances, etc.) pela leitura didática das apostilas que minha família
comprou e mandou. (...) Mas os companheiros de curso, quase todos,
tiveram algumas recuperações, alguns não conseguiram passar... Porque
também tem a situação do pavilhão semi aberto, que são 2 por cela, então
há um silêncio, uma tranquilidade maior, não tem agitação (...). Agora no
pavilhão fechado, são 16 por cela, uma cela muito mais agitada, mais
barulhenta, a comunicação entre as celas é muita, então é uma gritaria.
Então não dá para estudar no pavilhão fechado.

O estudante reconhece o valor acadêmico do curso e o aumento das chances
profissionais, no entanto adverte que, apesar de considerar a formação em
Administração de Empresas útil, se pudesse, teria optado por outro curso – o de
Engenharia. Mesmo assim, vê tal chance da seguinte forma: “(...) você sendo
engenheiro e tendo o curso de Administração, mesmo que a distância, (...) você tem
uma oportunidade muito maior (...) tem essa importância de motivar mais a pessoa a
procurar emprego”.
Quanto à família, Carlos destaca que a aproximação tem sido uma realidade,
o fato de os pais o verem estudando em um curso superior, vendo as boas notas, o
empenho – isso, segundo ele, é determinante na aproximação da família, dando
força para os familiares continuarem a “batalha lá fora”.
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Em relação à remissão de pena, ele destaca que tal benefício só se dá
mediante a aprovação na disciplina, com vistas à carga horária, isto é, o
deslocamento diário, com as 3 horas de dedicação ao ensino só são consideradas
em virtude da aprovação em atividade acadêmica. A reprovação, assim, inviabiliza a
remissão de pena por estudo referente à disciplina, “se você for reprovado em todas,
é como se você não tivesse estudado, não ganha remissão nenhuma. Essa é uma
motivação a mais de você estudar (....)”.
O estudante destaca, ainda, que não teve qualquer dificuldade no uso da
Plataforma Ubuntu, mas que as máquinas (os computadores) são antigos e a
internet regularmente dá problemas. Ele chega a detalhar o impasse citado, como
vemos a seguir:
São 3 horas de aula por dia: nessas 3 horas a gente tem que dividir entre a
leitura do material didático disponível na internet, fazer os trabalhos, as
pesquisas avaliativas, que é o que dá mais trabalho, que é montar uma
pesquisa nas normas da ABNT e são 6 pesquisas. Então, o tempo é pouco,
ainda fazer (sic) os fóruns, questionários. O prazo é pouco. Se a gente
tivesse acessibilidade maior dos materiais impressos dentro do pavilhão às
vezes seria mais fácil para poder estudar.

Caminhando para o término da entrevista, tocamos na questão das relações
interpessoais entre estudantes e não-estudantes nos pavilhões. Sobre a relação
com os colegas do pavilhão da UP, Carlos declara que o convívio cotidiano não
mudou e que os colegas sempre mostram grande curiosidade, especialmente
quando o veem saindo diariamente. Perguntam como é, mas não tem qualquer tipo
de preconceito e de discriminação. “Eles perguntam muito, falam sobre a
documentação, (...). A maioria não tem o ensino médio completo, mas o interesse
pelo ensino médio na escola estadual da UP tem tido uma procura bem maior”.

3.2.3 Luiz

Mesmo que seja um curso a distância, tem que ter alguma
base.

No início da entrevista, Luiz mostrou-se cuidadoso com as palavras, o que
parecia uma mistura de timidez e zelo quanto ao seu cotidiano na UP. De acordo
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com seu PIR, veio por transferência de um hospital de toxicômanos, localizado em
Juiz de Fora. É reincidente e possui histórico de faltas disciplinares dentro da UP33, o
que não o torna, necessariamente, uma “liderança negativa” (termo próprio do
sistema carcerário), conforme afirmam os profissionais que o avaliam e
acompanham por meio de pareceres regulares da CTC e da PIR. O estudante já
vivenciou internação para tratamento de dependência química e de acordo com
documentação da UP, não recebe visitas de familiares e tem se recusado a exercer
atividades laborais em virtude, segundo ele, de ter problemas de relacionamento
com outros detentos do pavilhão.
O estudante do 3º período de Administração de Empresas é natural de Belo
Horizonte, tem 30 anos, é casado há 5 anos e tem um filho de 4 meses. Foi criado
pelos pais, na companhia de um irmão, que não tem passagem infracional. Luiz
alega que nunca trabalhou com carteira assinada e que não tem experiência
profissional, embora disponha de todos os documentos pessoais e escolares. De
acordo com o parecer psicológico, o estudante faz uso regular de medicação
psicotrópica, sob prescrição médica, o que segundo a profissional, o ajuda na
medida em que “tem trabalhado metas e sente-se motivado tanto com os estudos
quanto com o nascimento do filho, que parecem funcionar como facilitadores no
processo de (...) reelaboração psíquica”.
Ao falar de seu passado educacional, Luiz relata que viveu a cobrança
constante dos pais quanto aos estudos, tendo cursado boa parte da educação
básica em escola privada. Apesar disso, fala abertamente que nunca gostou de
estudar e se esforçava para passar na média. Passou por uma reprovação,
resultando no abandono escolar e o fez decidir por concluiu o ensino médio através
do ensino supletivo. A seguir, ingressou no Curso Técnico de Segurança do
Trabalho, no CEFET/Ouro Preto, tendo abandonado o ambiente escolar em virtude
do envolvimento com drogas. Segundo ele: “Abandonei a escola, (...), abandonei a
família, foi uma fase difícil, mas depois eu consegui me reabilitar. Fiz o ENEM, (...)
ingressei no curso de Administração da UNIPAC, mas acabei vindo preso”.
O estudante aponta que tomou conhecimento do convênio por meio de um
colega de cela que já estava cursando a graduação a distância. Esse colega foi
decisivo, pois lhe incentivou e informou sobre os trâmites. “Ele me explicou que eu
33

Importante destacar que o cometimento de faltas disciplinares dentro das UPs impacta de forma
negativa no acesso a benefícios, podendo até impedir o acesso às atividades de estudo e trabalho.
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deveria escrever um bilhete para o pessoal da Pedagogia, (...) para poder fazer o
ENEM (...). Através de um atendimento com a pedagoga, ela me explicou tudo
direitinho”. Perguntamos se esse colega chegou a se formar, e Luiz não soube
informar, disse que ele estava no 2º período, progrediu de regime e não teve mais
qualquer contato.
Sobre os motivos que o levaram a ingressar na ES, ponderou:
Isso é uma oportunidade que eu vejo para sair, (...) eu tendo curso superior
pode me abrir portas para o mercado de trabalho. Para mudar de vida
mesmo. Outro fator importante: a questão da remissão da pena, eu sou um
preso condenado (...). A estar ocupando o meu tempo, ocupando minha
mente dentro da unidade, porque a gente não tem nada para fazer. (...) Tem
também a questão da família, minha mãe, minha esposa acreditam muito
em mim, que eu vá sair daqui uma pessoa melhor. Minha mãe cobra muito
isso de mim (...).

Quanto

à

família,

Luiz

refere-se

com

pouca

ênfase

que

há

o

acompanhamento, que seus familiares trouxeram a documentação escolar exigida e
fornecem os materiais didáticos do curso. E prossegue: “Minha mãe está me dando
uma oportunidade, ela tem uma pousada, então já é um negócio para eu estar
administrando”.
Elenca, entre os aspectos que lhe parecem dificultar a sua trajetória
estudantil, a ausência de “um professor te acompanhando, te instruindo, tirando as
dúvidas (...) um acesso limitado à plataforma, sem acesso a livros”. E diz não ter
dificuldades no uso de tecnologias ou da Plataforma Ubuntu.
Por fim, o estudante refere-se à sua percepção quanto aos seus colegas, que
tem um nível escolar muito baixo, pois, segundo ele, “mesmo que seja um curso a
distância, tem que ter alguma base”. Sua relação com os demais custodiados, em si,
não mudou, mas fez emergir expectativas estudantis em vários deles por meio do
interesse em participarem das atividades de ensino ofertadas na UP.

3.2.4 André

Um mês que eu já tinha chegado, já estava estudando.
André trabalha diariamente como “faxina” e mostra destacado interesse em
continuar nessa atividade laborativa na escola da UP. Mantém contato positivo com
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os demais estudantes e trabalhadores daquele espaço. Chegou à UP por
transferência e é réu primário. Possui advogado particular e conforme o parecer do
Setor de Segurança, nunca cometeu faltas disciplinares ou manteve envolvimento
com grupos criminosos dentro da UP. Relata que já exerceu atividade de trabalho
como auxiliar de marketing, com registro em CTPS e que quando foi preso
trabalhava com carteira de trabalho assinada. Possui todos os documentos pessoais
e escolares.
Criado pelos pais, tem 2 irmãos e lembra de ter tido uma infância e
adolescência sem dificuldades econômicas relevantes. Reporta-se à sua família de
forma positiva, recebe visitas regulares e conta com o apoio material familiar durante
essa fase da pena. De acordo com o parecer psicológico, nega o uso de drogas,
medicação psicotrópica ou internação psiquiátrica.
André tem 23 anos, está no 6º período do curso de Administração de
Empresas, é natural de Belo Horizonte, solteiro e sem filhos. Concluiu o ensino
médio em 2012, na escola estadual da UP. Em 2011/1 e 2011/2, foi matriculado em
exames supletivos, auferindo a aprovação nas Áreas das Linguagens, Códigos e
Suas Tecnologias, Redação, Ciências Humanas e Matemática e Suas Tecnologias.
Ingressou no curso de graduação em Administração de Empresas em 2013. Além de
estar matriculado, com aprovação em todos os períodos, fez curso de Auxiliar
Administrativo pelo SENAC, dentro da UP. Manifesta interesse em qualificar-se
como pintor predial ou em informática.
É filho de professora e foi muito incentivado nos estudos em virtude da
profissão da mãe. Estudou em escola pública civil até a 4ª série e na 5ª série foi para
o Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais. Da 5ª série até o 1º ano do
ensino médio não enfrentou dificuldades nos estudos. No entanto, no 1º ano do
ensino se deparou com a primeira reprovação, o que o fez trocar de escola
buscando o ensino supletivo, sem auferir a conclusão da educação básica. Ao ser
preso, soube da existência da escola dentro da UP e mobilizou os familiares para
que providenciassem toda a documentação civil e escolar. Ele chegou à UP no início
de 2012 e no final daquele ano havia concluído o ensino médio, fazendo, inclusive, o
ENEM-PPL.
O estudante deixa transparecer a alegria da oportunidade estando em um
ambiente que lhe parecia tão infértil:
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Foi muita alegria. Quando eu fui informado que passei... Eu não esperava
passar no ENEM, porque é uma prova difícil. E eu fiz, mas não esperava
passar. Quando eu fui informado que eu passei e ainda com essa bolsa da
faculdade, foi um momento de muita alegria, de expectativa. Minha família
também se alegrou muito, foi um momento de muita motivação ainda mais
para correr atrás, buscar melhorar de vida. (...) É muito difícil conseguir uma
bolsa como a gente conseguiu... Então a gente não pode deixar essa
oportunidade passar (...) a gente tem uma porta aberta que muitas pessoas
lá fora não estão tendo.
Remete-se

à família em vários momentos de sua fala, demonstrando a

proximidade mantida, o apoio e o ambiente de afeto que a prisão não interrompeu.
Quanto ao material didático, o apoio familiar tem-se mostrado cada vez mais
decisivo para que se de continuidade aos estudos. Segundo ele, a faculdade já não
disponibiliza os livros para que os familiares comprem, uma vez que estão
digitalizados na plataforma, assim como as apostilas. Disso decorre que a família, no
lugar de comprar, tem que imprimir o livro (ou apostila, se for o caso). Mas André,
com sorriso discreto, reitera: “(...) eu tenho conseguido passar por cima. A minha
família imprime, graças a Deus, a minha família está sempre ajudando, seja no livro,
(...) a qualquer coisa minha família me ajuda”, condição que o faz crer que mesmo
sem o benefício da remissão de pena teria ingressado na graduação.
André se refere à sua facilidade em lidar com o uso da tecnologia e que a
Plataforma Ubuntu é bastante acessível. Ele se reporta à questão da superlotação
da cela – uma realidade nacional, dizendo que quando dividia o espaço com 15 ou
16 detentos, viu a dificuldade quanto ao estudo como uma realidade. Como é
estudante de graduação e trabalha como o “faxina” da escola, foi uma época para o
alojamento de trabalho, que abriga uma média de 40 detentos em um espaço só.
Hoje ele está na cela com 2 pessoas, o que “(...) é uma oportunidade bem maior de
você estudar”. No 1º período também enfrentou muitos problemas com relação ao
acesso ao AVA, “foi um período sem internet”. Além de ser estudante do 6º período
de uma graduação, disse que teve que cumprir, durante as férias e na UP, as horas
complementares das atividades de ensino, fez 9 cursos de 35-40 horas.
Ao se aproximar do término do curso, André se depara com uma evidente
dificuldade – o cumprimento dos estágios obrigatórios que implicam em saídas
regulares da UP, já que ele se encontra em regime fechado. Segundo ele, sua
família, por meio do advogado particular que o representa, está formalizando a
solicitação à Exma. Juíza da Comarca, que apreciará a procedência do pleito do
estudante.
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E, por fim, André arremata: “Mas a gente não pode olhar para a dificuldade, a
gente tem que passar por cima disso, a gente quer, primeiramente, estudar”.

3.2.5 Paulo

É muito complicado você, na condição de preso, sair da
cadeia; você não sabe fazer nada, você já é excondenado, isso tudo vai pesar muito.

No início da entrevista Paulo se mostrou muito tímido. Perguntou por vezes
para o que serviriam as respostas, sobre o objetivo central da pesquisa, embora
estes tenham sido aspectos explicados anteriormente. Não se mostrou indisposto,
apenas parecia querer “saber onde pisava”. Com o decorrer do diálogo, de
aproximadamente 30 minutos, ele foi se abrindo e tratando as questões
apresentadas com naturalidade. A entrevista foi realizada em 02 de setembro de
2015.
É natural de Belo Horizonte, tem 30 anos, está matriculado no 2º período do
curso de Administração de Empresas. Tem boa saúde e se declarou ex-usuário de
drogas ilícitas. Vive uma união estável e tem um filho de relacionamento anterior.
Dispõe de documentos pessoais e escolares e trabalhou com registro na CTPS
como gesseiro. Foi criado pela mãe, com mais 2 irmãos (um deles com passagem
pelo sistema prisional). Alega não ter vivenciado situações de violência doméstica na
infância e na adolescência, embora a família vivesse em condições de pobreza, com
privações materiais de várias ordens. De acordo com o estudante, em 2010
participou de um curso de gesseiro em Contagem/MG e “deseja qualificar-se como
açougueiro e em informática”.
Paulo cursou toda a educação básica em escola pública, até o 2º ano do
ensino médio, quando parou de estudar. Voltou aos estudos aproximadamente 10
anos depois, tendo concluído a educação básica via supletivo, antes de ingressar no
sistema prisional. Apesar disso, coloca que nunca alimentou a expectativa de
ingressar no ES, em virtude de qualquer tipo de planejamento de vida: “Eu não

101

pensava nisso. E depois que eu vim preso eu tomei um choque de realidade e aí eu
meio que acordei para a vida”.
Ele soube da possibilidade de fazer um curso superior dentro da UP através
de um colega de cela, que também fazia o curso: “Ele me incentivou, me falou... Eu
perguntei se era difícil e ele me falou que era complicado, mas foi me dando uns
toques. Aí eu me interessei e me inscrevi”. O referido colega progrediu de pena e
Paulo não soube dizer se ele continuou o curso.
A remissão pesou pouco em sua decisão: a motivação teria sido mais de
cunho profissional, pois, para ele, a remissão não é tão representativa: “eu acho
relativamente pouca, eu acho que você ganha 30 dias a cada semestre, não acho
que faz tanta diferença para mim”. Antes de sua custódia foi proprietário de uma
pequena lanchonete de produtos naturais e diz que já pensava em algum tipo de
formação administrativa, a priori de nível técnico, pensando no comércio que já
manteve.
O estudante rememorou que sua família providenciou o levantamento da
documentação escolar exigida e que o ajuda na compra das apostilas e livros.
Ressaltou que seu irmão mais velho faz mestrado em Química e que, além de ter
ficado profundamente feliz com seu ingresso na ES, o tem ajudado substancialmente
nas atividades de Matemática durante as visitas do sábado. Além do apoio quanto
aos conteúdos acadêmicos, Paulo se orgulha da reaproximação afetiva com o irmão
e afirma que conta com amplo apoio das professoras da escola da UP, que ajudam
com explicações de conteúdos, no desenvolvimento das pesquisas avaliativas,
trazendo materiais complementares, etc.
Paulo alega que consegue levar os materiais didáticos (apostilas e livros) para
a cela, o que o ajuda a passar o tempo e evita o convívio exagerado com os demais
colegas daquele espaço, preservando-o de atritos. Isto é, o acesso às apostilas e
livros na cela, segundo ele, o aproxima mais do curso. Mas, sobretudo, evita o ócio,
o que, segundo ele, significa: “Projetar mesmo a vida. Creio que a ocupação do ócio
tem uma coisa muito importante, ocupa o tempo, você se sente alguém, se sente
útil... sei lá. Você sente que nem tudo está acabado”. Hoje Paulo divide a cela com
mais uma pessoa, embora tenha cumprido boa parte de sua pena em uma cela com
15 detentos.
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3.2.6 Roberto

Tem a expectativa do diploma, tem, é bom, né, mas se não
tiver também. Eu queria ocupar o tempo.

A entrevista com Roberto foi mais breve. Não obstante tenhamos observado o
roteiro, as respostas foram sumárias, o que nos pareceu ser próprio do perfil do
estudante e não uma eventual indisposição em contribuir. De fala baixa, pausada e
aparentemente tímido, mostrou interesse pela pesquisa, fazendo parecer querer
mais ouvir do que falar.
Nascido em Contagem/MG, tem 31 anos de idade, é solteiro e sem filhos. Foi
criado na companhia dos pais e de uma irmã, em condições materiais suficientes e
sem violência doméstica no lar durante a infância e a adolescência. Alega não ter
sofrido medidas socioeducativas na adolescência e se declara como usuário de
drogas ilícitas desde os 19 anos. Do uso pessoal, partiu para a ação infracional.
Estudou toda a vida em escola pública, cursou o ensino médio sem nunca ter
tido alguma reprovação e o seguir, fez o ENEM, mas não obteve bom resultado. A
partir disso, começou a trabalhar e nunca mais estudou, “eu até que sonhava em
fazer um curso superior, mas aí comecei a trabalhar, fui esquecendo a ideia de
estudar”.
Roberto veio de transferência de outra UP da RMBH e soube por meio de
conversas com colegas de cela que a UP tinha escola logo que chegou. Em
princípio, tinha a intenção de fazer algum curso técnico, pois não sabia que poderia
ser uma faculdade. Durante os atendimentos das pedagogas aos custodiados, ele
sempre manifestou o interesse em participar de qualquer atividade de ensino,
acabando por ser matriculado no ES. Diz ter enfrentado muita dificuldade de
readaptação ao ambiente escolar, prazos e temáticas escolares que não via há mais
de 10 anos: “13 anos sem ver um livro bagunça muito”. Mesmo sendo reprovado em
2 disciplinas, seguiu para o 2º período.
Quando perguntamos os motivos preponderantes na sua decisão de retomar
os estudos, particularmente ingressar no ES, ele não teve dúvida:
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Como eu fiquei sabendo que era ensino superior eu fiquei meio assustado,
mas a princípio seria para não ficar em cela, sair um pouco... passar mais o
tempo... o ócio... acabou que eu gostei e vamos lá, né? (...) tem a
expectativa do diploma, tem, é bom, né, mas se não tiver também. Eu
queria ocupar o tempo. (...) Ficar dentro da cela é muito ruim. Igual eu falei,
no princípio era para distrair, mas agora eu já to vendo uma possibilidade
futuramente para minha vida.

Sobre o impacto do início dos estudos, destaca que se sentiu bem apreensivo
em decorrência do tempo que esteve distante do ambiente escolar, mas que, com o
tempo, começou a se readaptar, a relembrar os conteúdos. Apesar de julgar o tempo
de estudo diário curto, leva os materiais didáticos para a cela, que hoje a divide com
mais uma pessoa, o que lhe permite melhores condições de estudo se comparado
às celas coletivas.
Embora tenha falado pouco de sua família, afirmou que a participação familiar
contribuiu na superação das dificuldades. Seus familiares queriam que ele
trabalhasse, o que de imediato rejeitou, afirmando a intenção de novos rumos para
sua vida por meio de novas chances de estudos. Diante disso, seus familiares o
ajudaram no que foi preciso, providenciando documentos, adquirindo apostilas e
eventuais materiais didáticos. Conforme registros na UP, sua mãe o visita
regularmente, fornecendo todo tipo de amparo material que se faz necessário dentro
de uma UP.
Um pouco evasivo, ele afirma que a relação com os demais colegas de
pavilhão não mudou nada e que muitos perguntam, fazem brincadeiras como “você
tá podendo, você tá isso, você tá aquilo”, às quais diz ignorar. “Mas eles perguntam
muito, querem saber como eu consegui, se eu me formei aqui dentro ou se eu me
formei lá fora (...) eles procuram muito, muito, a curiosidade é muita, muita”.

3.2.7 Leonardo

A partir disso, eu fui aprendendo, a minha maior dificuldade foi
me comunicar com as outras pessoas.

No início da entrevista o jovem rapaz possuía um semblante marcadamente
sério. Para facilitar a aproximação, iniciei a conversa salientando que, por ser
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professora, sabia como era difícil a profissão de estudante. Alertei, com zelo, que
não se tratava de nada judicial, tratando-se de uma pesquisa acadêmica cujas
intenções se voltavam para a compreensão dos motivos e das expectativas que as
pessoas em privação de liberdade ao reingressarem nas atividades escolares, em
particular, na ES. Reiterei a voluntariedade de sua participação e do seu pleno
direito de não querer participar daquele breve diálogo. O ASPEN que acompanhava
na entrevista, percebendo uma inicial dificuldade de aproximação, interveio, na
tentativa de descontrair o ambiente dada a sua proximidade com o estudante. Em
alguns minutos, Leonardo já havia mudado a expressão, levantando o olhar e
sinalizando um discreto sorriso.
O estudante é natural de Belo Horizonte, tem 24 anos, é solteiro e sem filhos
e está no 2º período de Administração de Empresas. Dispõe de todos os
documentos pessoais e escolares. É réu primário e oriundo de outra UP da RMBH e
não teve envolvimento em qualquer falta disciplinar dentro do espaço carcerário.
Possui advogado particular que o representa. Declarou ter sido usuário de drogas
ilícitas desde os 11 anos de idade e que não tem afinidade com bebidas alcoólicas.
Ao se tornar custodiado, manifestou interesse nas atividades de estudo e de
trabalho, se dispondo até a realizar a faxina de pavilhão, atividade amplamente
recusada pelos detentos. Criado pelos pais, tem mais 4 irmãos sem antecedentes
infracionais e nega maus tratos na infância e adolescência, embora tenha crescido
em uma região muito pobre da capital mineira e de alta vulnerabilidade social juvenil.
Com relação ao seu passado educacional, Leonardo diz que parou de estudar
no 1º ano do ensino médio, aos 18 anos, não se reportando a questões como o
abandono ou reprovações escolares. Ao ser preso, não estava estudando, e dentro
da UP, ficou pouco tempo fora do contexto escolar. Ingressou através da EJA da UP
e realizou o ENEM-PPL, auferindo resultados que o permitiram ingressar na ES. Diz
ter ficado dos 18 aos 21 anos fora do ambiente escolar enquanto esteve fora do
espaço prisional.
O estudante soube da possibilidade de ingressar no ES, primeiramente, por
meio dos professores das escolas dos pavilhões e de colegas que o acompanhavam
e já estudavam antes dele.
Interessei primeiro por não ter que ficar muito isolado, comecei a estudar, e
até então, passei em todas as séries e ingressei agora na faculdade. Então
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eu soube por meio de colegas, professores, que também incentivaram muito
a gente, para a gente não desistir, para a gente continuar.

Leonardo vê a retomada estudantil como uma porta para se reintegrar à
sociedade e voltar para sua casa, fazendo com que sua família percebesse que ele
estava se transformando em uma pessoa diferente, de acordo com sua fala. O
ingresso na faculdade trouxe muita alegria e reflexos sobre a família: “Pra mim foi
uma sensação... feliz, porque, né? Minha família ficou muito feliz através disso,
meus irmãos voltaram a estudar através disso, meu pai voltou a estudar através
disso. (...) Eu melhorei e incentivei minha família também a melhorar ainda”. Por
meio de sua fala, demonstra forte vínculo familiar, sua mãe, que mora perto da UP, o
visita regularmente, agora de 15 em 15 dias, já que ele está perto de progredir de
pena, “diminuiu o ritmo de visita porque se Deus quiser daqui a dias eu tô lá com
eles”.
O entrevistado não mostrou valorizar sobremaneira o benefício da remissão
de pena, pois, segundo ele, o que pesou foi a chance de estar fora da cela e
aprendendo coisas diferentes. Segundo ele: “Eu nunca pensei em fazer um curso
superior lá fora, eu tive essa oportunidade aqui dentro, eu estudei em escola
estadual da 1º à 8ª série. A oportunidade eu ganhei aqui dentro”. Leonardo, afirma
que leva os materiais didáticos para a cela, ocasião favorável aos seus estudos.
Quanto às atividades profissionais, o estudante afirmou à CTC ter exercido
atividade laboral de ajudante de pintor. Trabalhou, ainda, com registro em CTPS, em
2010, na função de ajudante de instalação de rede de telefonia. Manifesta interesse
em se capacitar no momento, em qualquer atividade. Alega já ter trabalhado também
como servente de pedreiro e auxiliar de pintor. Segundo o parecer do setor
pedagógico da unidade, registrado em seu PIR, o estudante participou dos cursos
de office boy, silke screen, computação e auxiliar administrativo (este último
realizado pelo SENAC, em 2014).
Como pudemos ver em outras entrevistas, relata que os demais custodiados
se sentiram motivados e alguns chegaram a retomar os estudos a partir do seu
exemplo, salientando que “hoje em dia tem estudo dentro da unidade, tanto que se
na minha cela tiver 16, 9 são estudantes. Mais da metade são estudantes”.
O estudante trouxe uma questão que não apareceu nas demais entrevistas,
ele salienta inúmeras vezes que a volta às atividades escolares, que o ingresso no
ES, trouxe grande impacto na sua forma de se comunicar, não apenas por palavras,
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mas também por meio de atitudes com os outros. Os reflexos disso aparecem
pulverizados no decorrer do diálogo: “Interessei primeiro por não ter que ficar muito
isolado”; “(...) me ajudou a me comunicar mais com as pessoas. Tanto que as
pessoas não me olham agora com o mesmo olhar que me olhavam antes”.
Ao salientar os pontos positivos do programa, ele não deixa dúvida: “É tudo
que eu venho aprendendo, (...) Foi a comunicação, foi o modo de falar, o modo de
agir, os pensamentos”. E ainda: “A maior dificuldade que eu tive foi... primeiro a
comunicação, que eu não era de levantar a mão para perguntar nada (...), a partir
disso fui aprendendo, minha maior dificuldade foi de comunicar com as outras
pessoas (...)”.

3.2.8 Marcelo

A expectativa não foi tremenda porque foi na área diferente,
(...) porque se eu tivesse entrado na Geologia, claro, a
expectativa ia ser totalmente diferente.

Natural de Colatina-ES, Marcelo tem 34 anos, é casado e sem filhos. Está no
1º período de Administração de Empresas e veio de transferência da UP de Unaí, a
600 km do atual espaço prisional. Em setembro de 2015, já se encontrava há 12
anos no sistema carcerário mineiro. Não tem advogado particular, recorrendo,
portanto, à defensoria pública e é reincidente. Usufrui dos seguintes benefícios:
saídas temporárias e trabalho externo. Segundo seu PIR, possui histórico de faltas
disciplinares internas cometidas em 2008 e 2009. Apesar disso, os profissionais da
UP alegam que o estudante não demonstra perfil de liderança negativa ou
envolvimento com grupos criminosos. Segundo o parecer da responsável pelo Setor
de Psicologia, registrado no seu PIR, o estudante mostra-se especialmente motivado
com a proximidade de retorno ao convívio social longe do crime. Nega uso de
drogas, álcool, medicamentos psicotrópicos e internações psiquiátricas.
Recorda-se de ter tido uma reprovação na 5ª série, embora não tenha dado
detalhes da sua trajetória no ensino fundamental e médio. Formou-se no ensino
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médio em 1999 e veio para o sistema prisional em 2002, ocasião em que reiniciou os
estudos na escola da UP em que encontrava, mas logo abandonou, pois já tinha o
ensino médio concluído. Para evitar tomar a vaga de outro estudante, a escola
decidiu priorizar os que ainda não tivessem a certificação da educação básica.
O diálogo parece evidenciar uma época que ele não gostaria lembrar ou
relatar, sendo possível identificar certo desencontro de fatos, datas e versões, talvez
por ele estar, entre idas e vindas, há 14 anos no sistema prisional, como nos expôs.
Exemplo disso segue abaixo:
Eu não fiz o ENEM-PPL, eu fiz o ENEM do lado de fora, no ano de 2012. Aí
como eu cheguei aqui de novo em 2013, eu tornei voltar para o sistema, eu
cheguei aqui de transferência. (...) Em 2012, mesmo tendo feito o ENEM eu
não tentei ingressar na faculdade, porque na época eu interessei seguir
uma profissão que para mim não dava. Eu me interessei em Geologia, e
não dava Geologia, porque que ia ter que morar fora. Eu desisti. Estou aqui
na unidade há 1 ano e 03 meses e sou sentenciado.

Ao ser atendido pela coordenadora pedagógica da UP, soube da
oportunidade da ES. Ela o apoiou e o colocou na fila para alcançar a bolsa de
estudos. Já ter o ensino médio concluído facilitou o seu ingresso na ES e, segundo
ele “como lá fora eu não tive oportunidade, porque o curso que eu escolhi não teve
como eu fazer, aproveitei essa oportunidade aqui para iniciar os estudos”.
Referiu-se, também, ao motivo da escolha do curso, uma vez que salientou
desde o início que seu interesse era cursar Geologia. Diante do novo horizonte
educacional e da relatada inexperiência com cursos via educação a distância,
Marcelo achou mais seguro optar pelo mesmo curso que todos os demais
estudantes da UP: Administração de Empresas. Atribui o longo tempo que passou
fora da escola a sua grande dificuldade com a tecnologia, lembrando-se de ter feito
um curso de informática em 1999. Como estratégia para superar os obstáculos,
afirma que os colegas se ajudam. E prossegue:
O encontro com os colegas, o dia de fórum, é principalmente, buscando
conhecimento de um, um pouquinho do outro que nós vamos se (sic)
juntando. No meu caso mesmo, tem um que é novato, que acabou de sair
da escola agora, a mente está mais aberta para algumas coisas que acaba
me ajudando também. Muitas coisas antigas que acabam ajudando, a gente
consegue se ajudar. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem que é
esclarecida a dúvida.
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Segundo ele, está atualmente em uma cela coletiva com aproximadamente
25 detentos do semi aberto, os quais manifestam expressiva curiosidade e vontade
de retornarem à escola, não obstante tenham baixo nível de formação escolar.
Marcelo não deixa de expressar sua frustração em relação à expectativa do
ingresso. “A expectativa não foi tremenda porque foi em área diferente, então se eu
falar que a emoção foi muita eu vou estar mentindo pra mim próprio”.
O assunto família foi elemento que apareceu pouco. Marcelo evita falar da
família, embora quando o faça, salienta não ter problemas de relacionamento e que
todos ficaram orgulhosos com a sua iniciativa estudantil de ingressar na graduação.
Do pouco que se falou do assunto família, depuramos o seguinte trecho: “Eles
ficaram alegres quando eu passei, a notícia para eles, pois lá de casa esta se
tornando eu o primeiro a ingressar no ensino superior”. Ele acredita que este será
um exemplo positivo para sua irmã mais nova.
Alega que a remissão de pena por meio de estudo não impactaria nesse
momento da pena e que, mesmo não sendo o curso dos seus sonhos, mas percebe
se tratar de uma oportunidade preciosa e que muitos dos que estão fora do sistema
carcerário não têm essa chance. Ademais, confere maior a importância ao curso em
si que ao benefício da remissão de pena, na medida em que sua longa permanência
no espaço prisional o fez perceber:
E principalmente, o diploma do ensino superior ajuda muito nas
oportunidades, enriquece o currículo da gente. (...) porque nosso currículo...,
às vezes, o nosso prontuário se torna fraco pela nossa passagem. (...) E
porque eu não dependo da remissão de pena no momento, que o meu
34
estado já está de cadeia aberta. Eu to no regime aberto há 4 meses . (...)
Vai servir depois na condicional.

Solicitamos ao estudante uma apreciação em torno da reelaboração de sua
autoestima em virtude da sua progressão educacional. Ele faz as seguintes
revelações finais:
Não, esse não é o fato, o que faz eu me sentir outra pessoa é eu ver a
minha capacidade de mudança, independente de ter ingressado ou não. É a
minha capacidade que vem de mim. Claro, estar ingressando se torna
melhor, com certeza, mas isso não faz eu mudar, a minha personalidade
34

Marcelo já está no regime semi aberto. Sai diariamente para trabalho externo, com a obrigação de
retornar no período noturno. No intuito de manter a continuidade dos estudos, em setembro de
2015, ele permanecia toda segunda-feira, pela manhã, na escola da UP para o cumprimento das
atividades básicas da graduação.
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continua a mesma.(...) o que faz a gente mudar é querer a mudança. Basta
querer. A gente se sente mais capaz, principalmente a gente que fica
parado aqui (...) claro que a autoestima sobe, porque a gente é capaz,
independente da distância, do recuo da sociedade, a gente tem, às vezes, a
mesma capacidade que outros tem lá fora. Ou até às vezes maior. (...) No
estudo, no final, a gente tem recompensa, tenho certeza disso, é ter nosso
diploma e estar concorrendo de igual para igual com qualquer candidato,
independente do nosso passado.

3.2.9 Francisco

Até meus filhos pequenos, um de 7 e uma de 5anos, toda visita
me pergunta: ô pai você estudou essa semana? Eu também
estou indo pra escola.

Natural de Betim/MG, Francisco está no 5º período de Administração de
Empresas, tem 28 anos, é casado, pai de dois filhos, com os quais mantém contato
regular por meio das visitas semanais e das saídas temporárias. Foi criado pelos
pais e tem um irmão, com os quais alega sempre ter tido bom convívio. Segundo seu
PIR, tem toda documentação civil e escolar. É condenado, primário, cumpriu mais de
5 anos de sua pena e possui advogado particular que o representa. Atualmente está
no regime semi aberto e foi transferido do Complexo Público Privado para a UP
pesquisada. Não tem histórico de faltas disciplinares dentro das UPs por onde
passou e desenvolve atividades laborais e de estudo.
Teve um passado educacional curto, só até a 8ª série, devido ao fato de ter
começado a trabalhar cedo para ajudar a família, que vivia dificuldades financeiras.
Só se reaproximou das atividades escolares quando ingressou no sistema prisional.
Concluindo o ensino médio na escola estadual da UP, realizou o ENEM-PPL em
2012 e obteve nota suficiente para conseguir a bolsa de estudos de graduação. O
resultado obtido no ENEM-PPL lhe causou imensa surpresa, uma vez que alega ter
se esquecido a data do exame, para o qual não se preparou especificamente,
recorrendo aos saberes auferidos nas atividades escolares do ensino médio
cursado, conforme demonstra o trecho a seguir:
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Eu nunca imaginei fazer um curso superior, até mesmo pela perspectiva de
vida que eu levava na rua, não tinha esse pensamento, (...) por condições
financeiras (...). E hoje eu vejo isso, porque eu sou pai, tenho um filho que
está na 2ª série, e graças a Deus, já sabe ler e escrever, coisas que no
passado eu com 7 anos de idade não sabia (...).

Francisco soube da existência do convênio através da pedagoga da UP, que
o chamou para uma entrevista, comunicando-lhe que poderia participar do ENEMPPL e, eventualmente, começar o ES, com bolsa de estudos integrais. Francisco
poderia, assim, transpor mais uma etapa educacional. Fala com gratidão sobre a
atenção da pedagoga em lhe explicar quais cursos estariam disponíveis, a
necessidade da documentação escolar completa, os conteúdos gerais, a carga
horária e um breve perfil do mercado de trabalho para os egressos.
O estudante, ao relatar a motivação que o tomou na época, lembrou do
caminho espinhoso que um prontuariado passa ao se candidatar a uma vaga de
emprego, à uma moradia de aluguel, ou mesmo para conseguir vagas escolares
para seus filhos. Enfim, nas suas palavras: “lidar com o julgamento diário de
vizinhos, parentes e amigos faz valer a pena todo o esforço”.
Francisco viu com clareza a chance de um novo começo sob o suporte da
rede familiar: “foi uma curiosidade mesmo de estar querendo abrir novos caminhos,
as oportunidades. Porque uma pessoa já com uma passagem, com um histórico
criminal, é difícil lá fora”. Nesse processo, o estudante se reporta à sua a família,
Sim, sim, em relação à família, graças a Deus, minha família totalmente me
apoiou, não somente meu pai, minha mãe, meus filhos pequenos (...). E em,
relação a outros familiares, como minha tia, tem a ajuda na questão
financeira, a comprar meus livros, comprar o que for preciso, então... Todo
mundo me apoiando.

Conforme seu relato, o início foi um pouco conturbado, pois antes de retornar
à UP ele estava sem estudar por um longo período. Aquele universo educacional lhe
pareceu um pouco hostil, tudo novo e que ele nunca tinha visto, “mas tivemos ajuda
de

alguns

ASPENS,

pedagogas,

professores

da

escola

da

unidade

e,

principalmente, dos colegas que já estavam mais avançados no curso”. A partir
desse momento, destaca que foi pegando ritmo, com boa interação no ambiente
virtual e com demais colegas estudantes da UP. Sobre o motivo da escolha do curso
de graduação, diz: “No momento, nem eu mesmo sabia. Mas aí que eu comecei a

111

fazer o curso, daria pra trocar, eu preferi continuar porque eu comecei a gostar das
matérias, das disciplinas e do curso em geral”. E reitera:
Tanto na plataforma, quanto na assistência entre nós mesmos, colegas, pedagogas,
alguns professores da unidade também nos ajudaram com algumas matérias que
estávamos com dificuldades. E toda vez que precisamos de alguma ajuda, eles estão
presentes para estarem nos auxiliando a respeito disso.

Como se pode ver, Francisco é otimista com o curso. Ao assinalar o ponto
positivo de sua formação de terceiro grau, pensa na sua recomposição de
autoestima, pois afirma ter começado o curso em função de si mesmo, “para eu
fazer o meu diferente lá fora também, como estou sendo aqui dentro. (...) E espero
que lá fora seja diferente também, (...) tanto pra mim quanto para minha família”.
Como Francisco está em regime semi aberto, vai ao laboratório de informática da
escola da UP toda segunda-feira em virtude das atividades de ensino. Relata que,
apesar das brincadeirinhas, os demais custodiados param para refletir sobre a
possibilidade de um mundo novo.
[Seus colegas] Nossa, que matéria interessante, nunca viu, né, matéria
difícil né? (...) Minha família traz os materiais, deixa com a pedagoga e ela
passa esses livros para nós. Aí eu levo para cela para estudar, onde muitos
veem o material, acham interessante...e dizem: “Deixa eu dar uma leitura
aqui?”Agora, agora eu estou em uma cela com 20 reeducandos no mesmo
ambiente, mas eu só durmo. Quando eu fico para estudar, na segunda-feira,
eu fico sozinho, mas à noite, tem 20 reeducandos comigo, mas uma parte
eu fiquei em cela individual, com apenas mais um. A maioria estuda, eles
ficam em cela coletiva, o que dá um prejuízo muito grande, atenção, volume
muito alto de televisão, conversa. Até mesmo atritos, porque onde há muitas
pessoas, sempre há atritos. Infelizmente.

3.2.10 Lucas

Quando eu entrei aqui eu não tava com pensamento de muda
nada não, (...). Se deixar a cabeça vazia demais, a gente
acaba voltando para esse lugar de novo.

Lucas está no 1º período do curso de Administração de Empresas, é natural
de Belo Horizonte, casado e tem um filho de 6 anos, fruto da relação atual. É réu

112

primário, não tem advogado particular e não usufrui de benefícios (saídas
temporárias ou progressão de pena). De acordo com seu PIR, não possui histórico
de faltas disciplinares dentro das UPs pelas quais passou, não demonstrando
liderança negativa e envolvimento com grupos criminosos. Afirma ter tido uma
infância e adolescência sem violência doméstica e maus tratos. Iniciou o uso de
drogas aos 15 anos. De acordo com as informações do Setor de Segurança, recebe
visitas regulares da companheira, do filho e dos pais. Tem todos os documentos
pessoais e escolares e afirma ter trabalhado com vínculos empregatícios.
Destaca que estudou em uma escola privada, onde concluiu o ensino
fundamental, mas foi reprovado, fato que fez com que sua família o matriculasse em
uma escola pública. Em seguida, diz ter parado de estudar e ter entrado no crime.
Dessa forma, ao ingressar na UP, voltou a estudar no 1º ano do ensino médio
concluindo-o. Ao se formar, participou do ENEM-PPL, obteve as notas mínimas e foi
matriculado na ES. Acerca do período anterior ao seu ingresso na UP, apresenta a
seguinte explicação:
Eu era um aluno até tranquilo, mas depois que eu entrei [parece se referir
ao crime]... eu fui desgostando da escola. Aí já comecei a andar com
pessoas erradas e então eu desisti de estudar. Eu fiquei afastado da escola
uns 2 anos, porque eu parei no 1º ano, daí eu vim preso e vim continuar
estudando aqui.

Soube do convênio logo que ingressou na UP: “No começo, quando eu
cheguei aqui, eu queria vir para a escola mesmo só para ganhar a remissão e ir
embora”. No entanto, diz ter começado a gostar do cotidiano escolar e a “aprender
de novo” e teve, também, o apoio dos colegas que lhe diziam que se tirasse boas
notas no ENEM-PPL poderia conseguir uma bolsa integral na faculdade. O
estudante afirma ter tido, no passado, muita vontade de ter cursado Educação
Física, “porque antes de eu entrar no crime, até 15-16 anos, a gente jogava bola em
um bom time (...) só que não deu certo e agora eu estou fazendo Administração”.
A decisão de reingressar nos estudos, ainda na escola do pavilhão foi a
tentativa de “ocupar a cabeça, você fica meio perturbado da cabeça”, no evidente
ensejo, segundo ele, de evitar determinados pensamentos (ele não especifica tais
pensamentos e emoções). Quanto ao desafio da faculdade, ele afirmou: “Eu nem
queria fazer, eu só fui fazer mesmo porque eu já tinha passado (...) os meninos
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falaram comigo ‘faz, que mais pra frente vai dar certo’ (...) Eu falei: como é que eu
vou fazer esse negócio, não tem professor e é no computador”.
Com relação ao tema remissão de pena, Lucas fez a seguinte ponderação:
Também, também, eu tava com muita cadeia, né? (..) Eu tinha tomado 22
anos de cadeia, aí minha cadeia caiu, e eu fui embora. E agora eles me
pegou (sic), to no regime fechado de novo, eu voltei. [Pesquisadora: Então o
Senhor aponta o ócio e a remissão]. A remissão, e também por causa que
eu já tava num objetivo, que era sair do crime (...). Dá uma força para
recomeçar de uma forma diferente, né? (...) O olhar das pessoas para você,
a convivência no dia a dia. Eu me sinto melhor por poder recomeçar. (...)
Você pode chegar ao seu objetivo que tinha antes de forma honesta.

No início sentiu medo e dúvida, chegando até a pensar em negar a
oportunidade. A ajuda dos demais colegas estudantes foi decisiva: “Eles iam
ensinando algumas coisas que a gente não sabia... Eles sabem mais (...) E eles
foram ajudando a gente. Eu senti dificuldade também, faculdade não é coisa fácil”.
Destaca a disponibilidade dos professores da escola da UP diante de qualquer tipo
de esclarecimento dos conteúdos acadêmicos. Usa constantemente o espaço do
chat e de esclarecimentos de dúvidas. Com a tecnologia, teve facilidade no uso da
Plataforma Ubuntu.
Disse que o sonho de sua mãe, quando ele estava na rua, era colocar “a
gente na faculdade”. Sobre a mudança da relação com sua família, sinaliza,
aparentemente, que a mudança qualitativa foi significativa, pois ele e sua mãe
voltaram a conversar, então “ela ficou sabendo que eu tava fazendo faculdade, ela
mudou, diferente, nóóó, da água para o vinho, quando eu sai [pela primeira vez], ela
me deu a maior força, falou que ia me ajudar. Tenho o apoio familiar”.
Reconhece a importância do curso superior, demonstrando sua visão do
futuro do filho: “Ter uma faculdade garantida, eu ganhei a minha, mas se Deus
quiser, a do menino ela já está garantida”. Reconhece o fato de terem providenciado
toda a documentação escolar, comprado os materiais pedidos e os livros para
estudar na cela.
Demonstra decepção quanto ao fato de dividir a cela de 4m x 4m com mais
15 detentos. No que tange o estudo diário fora do momento no laboratório de
informática, se queixa de questões como rádios e TVs ligados na cela todo tempo e,
especialmente, comunicação verbal intensa dentro dos pavilhões.
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Ao que parece, Lucas alimenta a expectativa da cela individual, o que
depende de vários fatores, como o regime de progressão de pena, o bom
comportamento e não ter envolvimento em faltas disciplinares dentro do espaço
prisional. Mas, mesmo nesse espaço lotado, embora a convivência seja definida
como “tranquila”, o estudante afirma que a relação com seus colegas mudou porque
“(...) você fica mais na sua, né? Você já tem muita coisa para fazer”. Afirma que suas
saídas e sua nova postura motivaram vários colegas, que, começaram a buscar
contato com a coordenação pedagógica acerca das oportunidades educacionais,
não só ligadas ao ES.

3.3 Gestores Educacionais

Neste item, vamos apresentar as falas de dois gestores educacionais ligados
ao cotidiano dos alunos ligados ao convênio. Dividido em duas seções, a primeira
apresenta a entrevista realizada com Amanda, a coordenadora pedagógica da
SEDS dentro da escola estadual da UP estudada. A segunda entrevista foi com o
diretor da IES privada, Senhor Sandro, uma das partes signatárias do acordo.

3.3.1 Coordenadora Pedagógica

A própria reflexão que o trouxe pra cá e o que vai fazer... Isso é
visível pra gente, que a gente lida com eles no dia a dia,
questão de respeito, questão de perspectiva de vida mesmo,
então eu acho que isso deu uma impactada pra eles que
ingressaram no ensino superior.

De acordo com a responsável pedagógica, o convênio foi celebrado entre a
Diretora de Ensino da SEDS – Governo do Estado de Minas Gerais e a IES privada.
Ela não se recorda de, na ocasião, ter havido a ampla participação dos
representantes pedagógicos das UPs de Minas Gerais. Segundo ela: “Na ocasião eu
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trabalhava em outra unidade prisional, mas já era funcionária do estado. Não houve,
portanto, ampla consulta aos pedagogos”.
Lotada na escola da UP há 4 meses, percebe que o acompanhamento aos
estudantes tem se estruturado e, dessa forma, o apoio pedagógico tem se pautado
no sentido de amparar os estudantes nas necessidades do dia a dia do contexto
prisional. Exemplo disso vão desde esclarecimentos de dúvidas com relação a
determinados

conteúdos

acadêmicos

à

colaboração

em

procedimentos

administrativos (solicitações de toda a documentação para a efetivação da matrícula
junto aos familiares, históricos escolares, providências para a manutenção dos
computadores, etc.). É feito, ainda, o acompanhamento diário através do registro de
frequência de estudo, com a assinatura em lista de presença.
Segundo a entrevistada, é estabelecido contato regular entre a coordenadoria
sob sua responsabilidade e a IES privada para fazer frente às necessidades diárias,
como os aspectos relativos às provas presenciais, por exemplo. Ademais, os
estudantes sempre recorrem aos auxílios de natureza materiais, no uso do sistema
acadêmico, no uso da plataforma virtual, etc.
Parece-lhe que a demanda pelo ES aumentou bastante, fato evidenciado pelo
número de bilhetes que lhes são deixados nas caixas de sugestões dos pavilhões,
bem como o contato com os custodiados. Mas esclarece que atualmente, a
concessão das bolsas começou a obedecer ao critério de participação no ENEMPPL. Ela observa que, como consequência direta, a demanda pela participação
nesse exame tem aumentado visivelmente, ampliando a perspectiva não só de
conclusão da educação básica, mas também a chance de ingressar na ES.
Dos estudantes matriculados atualmente, alguns concluíram o ensino médio
fora e outros na própria escola da UP e nem todos que ingressaram no ES
realizaram o ENEM-PPL, no entanto, ela reitera que a prioridade atualmente é a
participação no ENEM-PPL. O fato de os alunos terem se formado na escola da UP
traz benefícios reais: o acesso aos seus documentos escolares, que nem sempre
são fáceis.
Temos alunos que afirmam terem concluído o ensino médio, mas sequer se
lembram o nome da escola, outras vezes, a família está distante e não pode
ajudar a providenciar essa documentação, que é essencial. Isso são
questões administrativas de grande importância.

Ainda acerca do ENEM-PPL e do acompanhamento diário:
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Nós procuramos, nos atendimentos, sensibilizar os que têm interesse para o
ensino superior sobre o ENEM, a documentação, porque eles precisam de
um determinado número de documentos para ingressar no ensino superior,
então a gente mobiliza junto ao serviço social, junto à família, a própria
questão material também. Tentando melhorar não só a questão do material
didático, como manutenção dos computadores, para não perder aula,
acompanhar o calendário da faculdade, para não esquecer da data da
atividade, não perder prova, o lidar com a plataforma virtual, tudo isso a
gente acompanha. Tem um efetivo acompanhamento diário.

A entrevistada assinala o início de mudanças comportamentais importantes,
com a qualificação do vocabulário. De acordo com ela: “Isso é visível pra gente, que
lida com eles no dia a dia, questão de respeito, de perspectiva de vida mesmo,
então eu acho que isso deu uma impactada por eles terem ingressado no ensino
superior”. Afirma que ainda não houve formatura e que, infelizmente, dado o alto
contingente de atividades diárias no sistema prisional, não foi possível acompanhar
os que ingressaram nos cursos de graduação e que progrediram de pena para o
semi aberto, aberto ou condicional.
Na tentativa de ampliar a reflexão, introduzimos no diálogo o fato de a UP ter
mais de 2.000 custodiados e contar com 10 estudantes matriculados em cursos de
graduação a distância, sob um convênio sem qualquer ônus para o estado. Para a
gestora pedagógica, “é um número pequeno, poderia aumentar, mas aí vai desde o
subjetivo, se a pessoa realmente não é obrigada a estudar...”. E prossegue: “Mas eu
já acho que 10, dentro de 2.000 já ajuda, já é um incentivo para os outros”.
Diante dessa afirmação, de que é possível, e provável, que essa seja uma
semente, surge a questão concernente à restrita logística de 05 computadores
precários e de recorrentes problemas de acesso à rede de internet. De forma
ponderada, a coordenadora pedagógica fez o seguinte comentário: “Aí é questão de
infraestrutura, mas a questão da infraestrutura não compete à unidade, é algo maior,
a gente tem que adaptar à estrutura que temos. Dentro disso, a gente faz o que é
possível”.

3.3.2 Gestor da Instituição de Ensino Superior

O que buscamos é potencializar a todos que tenham o nível
superior e que o Estado também busque, até pelo nosso
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próprio exemplo, levar às penitenciárias de Minas a forma de
dar a eles todo o instrumental de obter, pelo conhecimento, a
sua verdadeira liberdade.

Gestor educacional é diretor e proprietário da IES privada que firmou o
convênio com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da SEDS. Nosso
encontro foi na Unidade Centro da instituição de ensino, no dia 29/11/2015. O
interlocutor estava munido de boa memória e no início do encontro relembrou de
diversas histórias acerca de seu tempo de jornalista e da advocacia, bem como dos
desafios da vida empresarial. Sua faculdade oferece cursos de extensão, graduação
(presencial e a distância) e, também, pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
O encontro durou ao todo, 2 horas, ocasião em que todos os pontos que
surgiram foram abordados em detalhes. Para situar a forma da relação entre setor
privado e Estado, julgamos adequado, nesse caso, elencar alguns dos termos do
convênio antes de apresentarmos o teor do encontro. O Termo de Cooperação
Técnica Nº 68/2012 (TCT Nº 68/2012) envolveu como concedente o Governo do
Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEDS, e como proponente a Fundação
de Apoio e Ação Social, Cultural, Educacional ao Desenvolvimento Tecnológico e
Científico – FEAD/Minas. A vigência do presente acordo é de 4 anos, a contar de
janeiro 2013, podendo ser prorrogado diante do interesse das partes, podendo ser
renunciado ou rescindido a qualquer tempo pelos partícipes. Tanto a renovação
quanto a rescisão deve considerar o prazo de 30 dias de antecedência.
Para garantir fluência ao texto, vamos nos reportar ao teor do contrato sem o
uso de termos estritamente técnicos. Dessa forma, fica expresso que o objeto do
TCT Nº 68/2012 diz respeito à concessão de bolsas de estudos integrais, nos cursos
a distância, aos custodiados em regime fechado de pena, em um primeiro momento,
com a concessão semestral de 50 vagas em cada curso. A bolsa será integral até a
conclusão do curso, mesmo que o estudante já tenha cumprido sua pena e conta
com a possibilidade de prorrogação de até 4 semestres para integralização das
atividades. Para fazer jus à bolsa, o detento deverá estar em cumprimento de pena
nas UPs mineiras, ter realizado o ENEM-PPL, sem zerar qualquer uma das provas,
como dissemos anteriormente, não ter outra graduação e não ter sido beneficiário de
qualquer bolsa descrita neste termo. O cometimento de infrações dentro do espaço
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prisional ou proximidade a grupos criminosos o exclui da oportunidade de acesso ao
ES e é acompanhado pela Diretoria de Segurança.
As obrigações da IES são as seguintes: manter controle de todos os presos
que fizerem o curso superior a distância (não especifica que tipo de controle); enviar
as avaliações do curso via correios, para serem aplicadas nas UPs, que devem ser
reenviadas à IES para correção; encaminhar mensalmente e, também quando
solicitada pela UP ou pelo Juiz da Vara de Execução Penal, o controle de frequência
do estudante para fins de remissão de pena e, também, enviar a cópia do boletim
semestral individual.
À SEDS, as obrigações são adstritas à participação do pedagogo ou
responsável pelo Núcleo de Ensino e Profissionalização presente nos espaços
prisional em que a parceria prosperar e são descritas a seguir: conceder o espaço
físico destinado às atividades pedagógicas; realizar o levantamento da demanda e a
seleção dos presos participantes do acordo com [base] no resultado do ENEM;
manter controle dos presos que farão os cursos; enviar as provas após serem
realizadas pelos estudantes, com os gabaritos ao setor responsável da IES, via
Sedex ou pessoalmente; disponibilizar e gerenciar o tempo que os estudantes terão
nas UPs para efetuarem seus trabalhos no ambiente virtual de aprendizagem e
disponibilizar ASPENs para acompanharem a realização das provas presenciais.
A Cláusula Sexta do TCT Nº 68/2012 diz respeito à inexistência de qualquer
repasse de verba pública para realização do objeto/prestação de serviços ora
pactuado. Além disso, não há qualquer referência quanto à possibilidade de
renúncia fiscal que beneficie a IES. Por fim, registra-se que todo o teor do acordo
deverá estar publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
Sobre o surgimento do convênio, presumíamos que talvez o entrevistado
tivesse se inspirado em outra experiência institucional, no entanto o gestor
educacional relembra que a ES para detentos não lhe era uma ideia nova, diante,
rememora, do acúmulo de sua experiência profissional como jornalista, advogado e
empresário. A ação educacional foi implementada na sua instituição, assim, como
forma oferecer tal nível de ensino aos custodiados que não o tivessem. E prossegue,
sem situar a fonte de dados: “Verifiquei que um bom número de detentos detém o
ensino de 2º grau, estão aptos a ingressarem no ensino superior”.
Insistimos, então, no motivo de ele ter focado na população prisional,o que
respondeu nos termos a seguir:
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O nome superior pressupõe, ou dá a todos nós o sentimento, de que eles
estão acima de uma camada de conhecimento e eu imagino que o resgate
pleno daquele que eventualmente tenha cometido algum delito possa se
tornar um cidadão potencialmente útil à sociedade, obtendo um
conhecimento sólido maior.

No intuito de compreender a motivação do gestor educacional, perguntamos
se o convênio com a SEDS teria algum apoio financeiro, participação do PROUNI ou
eventuais formas de renúncia fiscal que guardassem nexo com os programas de
financiamento governamental aos estudantes de graduação com baixa renda
familiar. Diante disso, o entrevistado destaca:
É o meu tijolo para se construir uma sociedade mais justa, mais plenamente
eficaz (sic), porque esse indivíduo que hoje faz um nível superior, se se
analisar, ele é vítima de uma estrutura social que o penalizou por atos que o
levaram a delinquir, mas foi uma sociedade perversa, desigual, pouco
equilibrada, que todos possamos ter iguais direitos, iguais formações. Esses
obtiveram o nível de 2º grau pleno, acho que eles merecem ter o apoio pra
chegar ao ensino superior e que venham a ser úteis de forma mais efetiva
para nossa sociedade.

Quanto às formas de atendimento acadêmico, perguntamos se havia algum
mecanismo específico de acompanhamento dos alunos (número de desistentes,
reopção de curso, mudança de modalidade de ensino, etc.). De acordo com o
Senhor Sandro, ele não dispõe de ações desse nível, quanto ao estudantes do
convênio: “Eu não procuro e não sei qual o rendimento desse nosso curso. Eu nunca
procurei avaliar, efetivamente, nem durante nem pós aqueles que estão sendo
titulados35”. Afirmou a intenção de empreender um levantamento de dados
referentes ao acordo institucional, no intuito de compreender melhor essa parceria
institucional de formação de nível superior. Refere-se a questões como: aporte de
informática, acesso adequado à internet, trabalhadores das unidades alocados para
essa ação específica e também questões próprias da IES (número de egressos,
evasão, rematrículas, etc).
Ao se referir ao desenho institucional do convênio, o gestor explica a
extensão desse acesso à vaga, que não se resume ao espaço prisional ou ao
momento da pena. Ressalta os esforços no sentido de se tentar assegurar conforto
social aos estudantes beneficiados, como vemos em seu depoimento:

35

No segundo semestre letivo de 2015 não seria possível identificar “estudantes formandos”, uma vez
que o início real do convênio foi no início de 2013 e os cursos duram, em média, 4 anos.
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Se amanhã, tendo cumprido a pena, ainda sendo nosso aluno, ele hoje,
estuda a distância, ele poderá fazê-lo de forma presencial, não temos
nenhum preconceito de inseri-lo no nosso corpo discente de forma
presencial conosco. Não há nenhum tipo, nem remotamente, qualquer
discriminação com referência a esses alunos. Iremos aferir o resultado
positivo que eles vierem a ter, nunca o negativo. Não só a certificação, mas
a atividade dele inserido na sociedade plenamente já tendo cumprido o que
lhe foi atribuído por decisão judicial e sendo um cidadão livre e inserido na
nossa sociedade de forma plena.

Após as explicações acima apresentadas, perguntamos ao gestor qual seria
sua avaliação longitudinal do convênio. Em sua percepção, a proposta firmada é
bem acatada pelo sistema penitenciário mineiro, embora não seja “potencialmente
abrangente como poderia ser”, uma vez que “temos dezenas de casas de detenção
que não tem a estrutura necessária para que nós pudéssemos levar o sistema de
ensino superior a distância a eles”. Prossegue afirmando: “O ensino a distância seria
quase que um sistema prisional que liberta o indivíduo verdadeiramente, através da
educação, uma educação plena”. Chegando ao término do diálogo, o gestor
educacional faz apenas um adendo ao que foi relatado, dizendo que gostaria que
este fosse um programa disseminado em todo nosso país, no qual a escola e a
educação fossem as estratégias para lidar com os que delinquiram e cumprem pena.
E arremata: “sem o estudo, (...) eles estarão e continuarão vulneráveis ao crime
novamente”.

3.4 Gestores Judiciais

Neste item, apresentamos as falas de três gestores judiciais ligados ao
cotidiano dos alunos. Dividido em 3 seções, reunimos as entrevistas dos
responsáveis pelo Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público da
Comarca onde se encontram custodiados os estudantes.

3.4.1 Juíza Titular

O cumprimento da pena se torna mais leve para esse detento e
a autoestima dele, realmente (...).
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A entrevista com a Juíza Titular da Comarca do município de Ribeirão das
Neves foi realizada em seu Gabinete, em 19 de agosto de 2015. Ela teve ciência do
convênio por meio dos diretores das unidades prisionais, os “responsáveis diretos
por tabular o convênio com as respectivas unidades de ensino”. O início de seu
exercício naquela Vara de Execuções Penais foi em abril de 2012, à mesma época
em que o desenho institucional do acordo estava sendo tecido. Destaca que o
convênio se fortaleceu “a partir de meados do ano passado, do ano de 2014, com a
realização do ENEM-PPL e com uma maior veiculação, a realização de propagandas
a respeito, dentro, no âmbito das unidades prisionais”.
Sobre o papel do Poder Judiciário, pondera, nesse caso, que:
O Judiciário sempre apoia esse tipo de iniciativa, porque o estudo é um dos
parâmetros utilizados no processo de ressocialização dos presos, é uma
das molas mestras, juntamente com o trabalho. E isso vem previsto na Lei
de Execução Penal, então qualquer iniciativa nesse sentido que tenha por
foco a ressocialização do detento, ela sempre é otimizada, sempre
valorizada no sentido de ser agregada às dinâmicas que são desenvolvidas
na unidade prisional.

Em sua apreciação, um aspecto positivo a se destacar é a possibilidade de se
suprimir a situação de ócio, muito presente nos espaços prisionais. Segundo a Chefe
do Poder Judiciário, com
A ocupação da mente com atividade saudável, tem se aumentado a chance
de um engajamento futuro no mercado de trabalho, na sua formação
pessoal (...): a ressocialização do preso [o que evita] que ele fique sem
qualquer atividade no âmbito do cumprimento da pena, esse é o principal
ponto positivo que eu posso destacar.

Ressalta que já teve contato com alguns dos estudantes em virtude de
demandas específicas de suas trajetórias na educação superior, citando como
exemplo ocasiões em que, por meio de advogados próprios ou pela Defensoria
Pública, solicitaram saídas eventuais para realização de exames ou atividades
acadêmicas presenciais fora do espaço prisional em estudo. Observa que o
cumprimento da pena, com a possibilidade de estudo, pode se tornar menos
pesado, o que, a seu ver, traz impactos à autoestima: “Não sei, ele se sente uma
pessoa mais valorizada, ele se sente alguém dentro da sociedade, né?” Destaca,
como aresta a ser superada, existirem limitações dentro das unidades prisionais,
especialmente quanto à falta de acesso às tecnologias educacionais.
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Soma-se ao aspecto supramencionado, a seu ver, a necessidade de se
ampliar a divulgação dessa oportunidade de acesso ao ES dentro das UPs, assim
como a divulgação enfática do próprio ENEM, por serem situações educacionais que
guardam muita convergência com o fim maior da ideia de reintegração do indivíduo
aos meios sociais.
Outra variável que intervém no acesso e trajetória dos indivíduos na ES nos
espaços prisionais, segundo ela, é a intensa movimentação dos presos em função
da dinâmica diária das UPs (por exemplo, as transferências regulares).
A representante do Poder Judiciário refere-se às expectativas dos gestores
judiciais quanto à diminuição da reincidência delitiva dos estudantes que tem
participado do convênio, sinalizando que a oportunidade de profissionalização e o
aumento da escolaridade são fatores impactantes nas colocações nos espaços de
trabalho lícito, formal ou informal.

3.4.2 Defensor Público

Eles estavam em uma pena, chegava um momento, ele tinha
direito à liberdade provisória ou terminava de cumprir a pena
(...). Ele não dava continuidade.

A entrevista foi realizada na sede da Defensoria Pública da Comarca, no dia
14 de agosto de 2015. O entrevistado soube do convênio logo que assumiu a
Comarca, por meio do contato com os estudantes e dos gestores das UPs. Logo ao
saber, reportou-se à SEDS, tendo se apropriado do discurso de que o acordo contou
com várias reuniões prévias, em 2012 e 2013, com representantes dos vários
segmentos, inclusive, da Defensoria Pública. Nessa época, o defensor público era
responsável por outra Comarca, o que não o impediu de se colocar imediatamente a
par dos termos e finalidades do presente acordo institucional.
Segundo ele, como “instituição única que faz a defesa dos sentenciados, ela
apoia qualquer programa que vise a ressocialização do preso”, deve-se destacar
como ponto positivo o fato de que o ingresso no ES “reestimulou (...) a reintegração
com a própria família, a possibilidade de ter uma vida mais tranquila, melhor, no
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caso, profissional. E principalmente, ele não ficar tão ocioso dentro do sistema”. A
necessidade de profissionalização, aspecto premente, aparece na fala do
entrevistado pari passu à preocupação judicial quanto à ociosidade dentro dos
espaços prisionais tem uma ação deletéria do indivíduo.
Quanto às dificuldades a serem superadas, o entrevistado aponta uma gama
de questões que elencamos a seguir: a restrita estrutura de atendimento ao
estudante dentro do espaço prisional; limitações de acesso à rede de internet,
questões de logística do transporte dos pavilhões à escola central, vontade
individual de dar segmento aos estudos em alguns casos de progressão de pena,
dentre outras. Em suas palavras: “A questão do cotidiano prisional interfere
sobremaneira na vida do sentenciado, até porque ele está vivendo lá dentro”.
No que diz respeito à ação firmada, percebe “a boa intenção dos que firmam
tais tipos de convênios”, em virtude da dinâmica do espaço prisional e diante das
experiências que já pode perceber com alguns dos estudantes participantes do
convênio (e de outras iniciativas de formação profissional).
O representante da Defensoria Pública relata ter presenciado estudantes
inseridos no programa e que eles saíram, implicando em evasão escolar no
programa. Ele destaca que, diante da evolução da penal, o custodiado vai para
liberdade provisória, e deixa de cumprir os critérios para continuar como bolsista de
graduação.
Em muitos casos, o Defensor Público relata ter observado que ao sair, em
virtude de algum benefício, o estudante não retornava à UP para retomar sua pena e
voltar para as suas atividades de ensino. Esse lhe fato ensejou a forte impressão de
que o estudante vinha participando do convênio tendo como principal motivo a
remissão de pena, e não por querer ter, necessariamente, construir uma vida melhor
futuramente (...), como se percebe em sua fala:
Às vezes por falta de uma estrutura da unidade e de outras vezes por falta
de vontade do próprio sentenciado (claro que não depende só dele, são
vários fatores...). Não é vontade de participar dentro da unidade não, porque
se você chegar na unidade prisional e perguntar quem quer participar, todos
vão querer. Mas o problema é dar continuidade a esse programa quando
ele tiver o benefício prisional [saídas temporárias, progressão de pena, etc].
Como a rotatividade dentro do sistema é muito grande, hoje o sentenciado
está no regime fechado, amanhã está no semi aberto e depois de amanhã
no aberto. Ele não volta para terminar o programa [o curso de graduação].
(...)
Outras vezes também, o que a gente verifica é que determinado
sentenciado está inserido no programa, está muito bem dentro daquele
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programa, daí a pouco você chega na unidade para entrevistá-lo, para
conversar com ele, ele não está mais na unidade, foi transferido para outra
unidade longe da casa dele, onde não existe o programa [implantado na
unidade receptora]. (...) É assim a situação do reeducando no Brasil, na
esfera atual, na maioria dos presídios.

No tocante à implementação do presente convênio e ao sucesso do estudante
beneficiado, o Defensor Público aventa que seria positivo o acompanhamento pós
regime fechado, o que poderia contribuir positivamente para que os alunos
permanecessem no convênio, mantendo-se na ES até a conclusão do curso. Ele
acredita que esse seria um fator interessante, apesar de destacar que se já é difícil
acompanhar os indivíduos dentro dos espaços prisionais e da rede penitenciária
estadual, mais difícil ainda é acompanhá-los fora (ressalta que existe um setor na
SEDS para esse tipo de acompanhamento, mas não dá detalhes da ação por estar
fora da abrangência de seu trabalho). Acerca de um possível acompanhamento do
indivíduo pós regime fechado, salienta um dado importante, que 72% deles voltam
para o sistema prisional, isto é, trata-se, percentualmente, mais de um conjunto de
indivíduos reincidentes do que egressos permanentes.
Reitera que “os eventuais impactos do ingresso no ensino superior são bons”,
embora rodeados de desafios inerentes à realidade tanto do estudante quanto do
ambiente no qual está inserido. Em suas palavras:
Eu acompanhei os sentenciados enquanto eles estavam dentro do ambiente
prisional, o discurso deles dentro do ambiente prisional mudou muito após
essa participação no programa, porque eles tinham um discurso maior
acerca da ressocialização, de mudança de vida, de reintegração à família.
Muitos deles buscaram, por meio mesmo da Defensoria Pública, contato
com a própria família, a participação do Defensor Público na conversa com
os familiares para falar que eles estavam estudando (...). Psicologicamente
para o preso, mudou muito a cabeça deles, impacta muito na autoestima
dele, por exemplo, e até na vontade de reinserir à sociedade. (...) Benefício
eu tenho certeza que teve, mas eu não sei qual foi a efetividade realmente
disso.

O Defensor Público arremata a entrevista ressaltando que 3 anos de
convênio, no sistema prisional brasileiro, permite uma visão limitada, em certos
aspectos. Segundo o entrevistado, é possível perceber limitações (individuais e
coletivas) e avanços (quanto à autoestima, aos laços familiares, etc.). E prossegue:
“talvez nós notaremos uma diferença se esse programa for ampliado, (...) daqui uns
10 anos notaremos alguma diferença efetiva na vida do sentenciado”.
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3.4.3 Promotora de Justiça

A ressocialização vem por meio do trabalho e do estudo”

A responsável pelo órgão disse ter presenciado diálogos acerca do fato de
alguns custodiados da Comarca terem ingressado no ensino superior, via ensino a
distância, mas que não tinha ciência de que havia sido estabelecido um convênio
para tal. À época da celebração do acordo, dezembro de 2012, ela ainda não era a
responsável pela Comarca do Ministério Público de Minas Gerais. A entrevista
segue, portanto, rumo às impressões gerais da entrevistada, uma vez que o roteiro
de perguntas se pauta por informações específicas do convênio e da presente
transição educacional.
A Promotora de Justiça explica que a Comarca reúne 8.200 presos em seus
presídios, a maior população carcerária do estado de Minas Gerais. Segundo ela, a
maior parte desse segmento populacional vive em baixas ou baixíssimas condições
socioeconômicas e que boa parte dos delitos tem natureza patrimonial. Diante disso,
faz a seguinte afirmação:
Eu vejo que a possibilidade de estudo, ela implica diretamente na questão
da ressocialização. Eu vou tentar explicar como eu vejo isso de uma
maneira mais clara. A pessoa, quando ela está cometendo o crime, ela está
inserida em um certo ambiente, eu entendo que, para ela, depois de passar
pelo sistema carcerário, voltar e conseguir se manter dentro desse mesmo
ambiente, porque eles voltam para o mesmo ambiente, é muito raro eles
voltarem para um ambiente diferente depois que cumprem a pena. Pra ela
voltar pra esse mesmo ambiente e conseguir se manter afastada do crime,
ela tem que ter mudado internamente. Na minha opinião, não tem como
fazer isso se você não trabalhar questões envolvendo os sentimentos, o
intelecto, o que passa obrigatoriamente pelo estudo e pelo trabalho, que é
uma coisa que nós estimulamos muito aqui. Eu e meu colega de trabalho,
nós fizemos um esforço muito grande no sentido de dar ênfase ao trabalho
durante o cumprimento da pena. Em um segundo momento, nós
gostaríamos de chegar à questão do estudo, mas infelizmente, nós...

O excerto acima demonstra que o Ministério Público, não obstante
desconheça a existência dos termos do convênio, percebe o acesso à educação
como item adstrito à reintegração do indivíduo ao meio social. E que apenas a
expectativa de mudança dos contornos da vida individual é capaz de favorecer tal
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reintegração social e, segundo ela, não meramente a possibilidade de remissão de
pena. A seu ver,
Se a pessoa realmente quiser aprender, quiser mudar de vida, quiser tirar
proveito da oportunidade que está tendo, e não simplesmente pela remissão
[de pena]. Eu entendo, esse é minha filosofia de vida, que a gente vai
morrer aprendendo, mesmo essa pessoa que faça apenas pela remissão,
eu acredito que tenha algum proveito. O que eu estou falando é que a
pessoa que tem a missão de aprender vai tirar proveito muito maior.

O posicionamento do Ministério Público frente ao convênio e ao significado do
acesso dos custodiados ao ES fica comprometido, uma vez que a Promotora de
Justiça afirma que o fato de não conhecer o acordo não lhe permite um
posicionamento muito preciso. Apesar disso, salienta que o órgão, sob a perspectiva
positiva da reintegração das pessoas ao meio social, é favorável às iniciativas dessa
ordem. Em suas palavras, a ressocialização “vem por meio do trabalho e do estudo
(...), eu não conheço os detalhes de convênios aqui existentes para fazer uma
análise mais profunda. Eu apoio a iniciativa de levar o estudo para o reeducando”.
Um aspecto revelador emergiu ao término da entrevista e diz respeito à
iniciativa de incentivo ao trabalho nos espaços prisionais. No tocante à questão da
autoestima dos presos, a representante do Ministério Público cita o exemplo a
seguir:
Outro ponto positivo que eu acho é a autoestima., vou dar um exemplo aqui:
no trabalho que nós realizamos, inclusive junto com a SUAPE/SEDS, nós
criamos trabalho em parceria com empresários do setor privado e o
pagamento feito aos presos passava pela SEDS, por que era depositado
pela SEDS, que abria uma conta bancária para os presos e tinha
distribuição, pois uma parte ia para a família, uma parte ia diretamente para
os presos, mas tudo era depositado por essa conta bancária. O fato de o
preso ter essa conta bancária causava uma alegria para eles que era
surpreendente, coisa que é comum aqui fora, era motivo de elevar a
autoestima. Eu imagino que estar cursando uma faculdade gere este
mesmo efeito... estou inserido, estou inserido. Não estou mais à margem
(...). (Grifo nosso)

O trecho não se refere necessariamente ao objeto da entrevista, uma vez que
o foco do excerto acima é a reelaboração da autoestima face o acesso ao trabalho e
de terem uma conta bancária, como vimos. Apesar disso, é possível identificar
evidências do impacto de ações convergentes à reintegração dos indivíduos nas
suas expectativas de reinserção social, seja por meio do acesso às oportunidades
de trabalho ou às oportunidades de estudo.
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4 MÚLTIPLAS VOZES

O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul,
com o sol por cima. (...)
Machado de Assis. Ideias do Canário, 1995

O objetivo deste capítulo é analisar as falas dos diferentes sujeitos
entrevistados no âmbito desta pesquisa. À luz do objetivo central, procuramos
confrontar os discursos dos estudantes, dos gestores educacionais e dos gestores
judiciais, levando em conta os lugares sociais de onde as ações discursivas emanam
e, em mesma medida, seguimos rumo à tentativa de identificar a hipótese elencada
no decorrer da tese. Como esforço heurístico, soma-se o cuidado com as variáveis
imprevistas que foram surgindo no decorrer dos diálogos, como o ócio, a influência
dos colegas, os motivos da escolha do curso, a necessidade de socialização, o
desenvolvimento comunicativo, entre outros. Além dessas variáveis novas, nos
debruçamos também em agrupar questões discursivas convergentes e divergentes,
trazendo à tona o que aproxima e o que particulariza, especialmente, o grupo de
estudantes de graduação.

4.1 Estudantes

A epígrafe deste capítulo é o excerto de um clássico da literatura brasileira.
Trata da vida de um canário que passa por uma série de caminhos e que,
primeiramente, é vendido a um antiquário. Lá, foi comprado por um ornitólogo, que
lhe deu uma gaiola melhor, ampla, com o intuito de facilitar suas conversas diárias
com o canário. Um dia esse pássaro fugiu da nova gaiola, passando a ver que a vida
era um espaço infinito, com um cenário de céu azul à sua disposição – era a
liberdade. Ao encontrá-lo, depois da fuga, o estudioso perguntou-lhe se não se
recordava do seu passado, inclusive que tinha vivido em uma loja de belchior. E o
canário, enfático, diz, casa de belchior, o que é isso mesmo?
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O conto, acreditamos, traduz um dos grandes desafios da tese. Vamos
explicar: o canário expressava sua percepção de mundo a partir de cada um dos
lugares onde se encontrava (desde o fundo daquela loja até a liberdade).
Entendemos que os entrevistados, todos eles, guardam semelhanças com a imagem
do canário, de Machado de Assis. Eles expressam suas concepções de mundo, a
partir de um determinado lugar social, entremeadas de questões do cotidiano interno
da UP e dos variados espaços profissionais, os quais lhes são externos, bem como
de questões de ordem individual, são os espaços sociais que interferem nas suas
projeções de mundo e inexoravelmente, nos seus depoimentos.
Entramos, por conseguinte, em um momento da pesquisa em que a
metodologia de análise se faz emergente. Segundo E. Carr (1996, p. 77), os fatos e
as circunstâncias sociais revelam sua complexidade a partir da postura e da
abordagem do pesquisador, que é o sujeito que, ao fim e ao cabo, define quais
contextos e em que ordem vem à cena, concluindo que cabe a quem pesquisa a
grande tarefa de selecionar e dar inteligibilidade ao fenômeno estudado. Na esteira
desse raciocínio, C. Geerts (1989, p. 61), conhecido por se dedicar à hermenêutica
da etnografia, traz à tona uma ação instigante aos pesquisadores do campo das
Humanidades. Lidar com outros sujeitos e culturas, servindo como a ponte entre as
pessoas e situações que lhes foram objeto de pesquisa, em seguida, e estabelecer
um diálogo inteligível daquela realidade, de modo a comunicar-se com clareza e
honestidade com relação aos fatos por eles vividos, transportando-os aos meios
acadêmicos. Em outros termos, realizar as pesquisas de campo nos mais diferentes
espaços, registrando-as e elucidando-as e conferindo inteligibilidade e minúcias dos
dados às pessoas para quem escrevem – os acadêmicos. Diante disso, Geertz
(1989, p. 61) sinaliza uma fronteira ética pertinente à presente tese, a saber: “A
distância entre interessar terceiros onde eles estão e representá-los onde não
estão”.
Torna-se, assim, premente matizar as falas em virtude das questões
apontadas, pois elas dependem de uma gama de fatores externos, os quais dizem
respeito à lógica do espaço carcerário e, em mesma medida, à lógica da educação
superior – espaço novo e exótico a esses estudantes.
Tais elementos, os subjetivos e os do cotidiano, contribuem na composição
das estratégias discursivas que refletem, parcialmente, os sentimentos e as
realidades vividas, compondo estratégias sociais usadas face ao desafio de viver no
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espaço prisional e ingressar na ES. Importante salientar que o contexto da ES é,
tantas vezes, ambiente hostil, especialmente quando se trata de estudante das
camadas populares36, cujas trajetórias escolares foram, como observamos,
predominantemente irregulares. Em certa medida, essa irregularidade permite
explicar o fato de trazerem consigo baixa carga de capital cultural, capital social e
capital escolar (BRAGA, 1998). Dessa forma, é razoável afirmar que “caracterizarse-iam, antes de mais nada, pelo pequeno volume de seu patrimônio, qualquer que
seja o tipo de capital considerado” (NOGUEIRA, 2006, p.70).
Significa considerar que a falta da apropriação da cultura legítima, por meio
das camadas estudantis populares, implicam nas suas trajetórias escolares na ES,
onde é comum que se teçam um grupo de estratégias no sentido de auferir o
sucesso acadêmico. Estratégias como “boa vontade acadêmica” (termos próprios de
P. Bourdieu), interação com colegas com mais traquejo social e escolar, maior
dedicação aos estudos, dentre outras.
O primeiro estudante entrevistado, Diogo, revela a presença constante da
família durante sua nova vida estudantil, demonstrando apoio quanto às questões
triviais, assim como apoio emocional. Segundo ele, um dos fatores decisivos nessa
retomada foi a tentativa de demonstrar uma nova perspectiva de vida para seu
núcleo familiar, ao destacar: “Foi mais pela família, onde eu mostrei o interesse de
estar mudando meu modo de vida”.
Segundo Braga (1998, p. 07), “as famílias populares participam da construção
do sucesso escolar de seus filhos, de modo diferenciado, ainda que nem sempre
facilmente visível e nem sempre voltado explícita e objetivamente para tal fim”. Os
estudos de Braga (1998, p. 07), também se detêm nos processos de mobilização
familiar e nas estratégias e condutas dos estudantes de baixo capital econômico e
cultural no ingresso e nos desafios enfrentados no acesso aos cursos de graduação.
Para se dimensionar o desafio que representa um estudante custodiado,
pobre, sem traquejo escolar e sem proximidade com as diversificadas formas e
expressão da cultura dominante, usamos como “lente de aumento” algumas
reflexões de P. Bourdieu, como mostra o trecho que segue:
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Pelo que pudemos depurar com a pesquisa de campo, o universo de estudantes reunidos trazem
evidências de elementos de estilo de vida próprios das camadas populares. Por cautela,
antecipamos ao leitor que não é nosso intento, nesse momento da pesquisa, trazer a definição do
termo “camada popular”. A esse respeito, ver discussão detalhada em Braga (1998).
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Na perspectiva de Bourdieu, a conversão de arbitrário cultural em cultura
legítima só pode ser compreendido quando se considera a relação entre os
vários arbitrários em disputa em determinada sociedade e as relações de
força entre os grupos ou classes sociais presentes na mesma sociedade.
No caso das sociedades de classes, a capacidade de imposição e
legitimação de um arbitrário cultural corresponderia à força de classe que o
sustenta. De modo geral, os valores arbitrários capazes de se impor como
cultura legítima seriam aqueles sustentados pelas classes dominantes.
Portanto, para o autor, a cultura escolar, socialmente legitimada, seria
basicamente, a cultura imposta como legítima pelas classes dominantes
(BOURDIEU, 2006 p. 84-85).

Soma-se também a expectativa, pouco enfática, de outra forma de ingresso
no mercado de trabalho, com novas credenciais de certificação escolar, ao relatar
“(...) e no momento que eu ganhar a liberdade, que eu sair desse convívio, minha
aceitação no mercado de trabalho, meu crescimento”. Segundo Diogo, uma futura
nova forma do olhar dos outros sobre ele também transpareceu no diálogo, quando
declarou: “(...) para as pessoas me verem com olhos, independente dos fatos
cometidos, foi uma nova oportunidade que eu tive tanto na vida pessoal quanto
também na profissional”. Isto é, o peso dessa percepção social para ele reitera
também a hipótese da reelaboração de sua autoestima.
Diogo sempre demonstra uma postura otimista e realizou o ENEM dentro da
UP, o que lhe facilitou ingressar na graduação por dispor da documentação
necessária. O ingresso na ES o fez tecer um ambiente melhor dentro do próprio
espaço prisional, quando salienta: “A relação com os colegas mudou, (...) você fica
mais tranquilo, a mente mais aberta. Você não vai tomar atitudes que possam te
prejudicar e perder a bolsa”. A frase demonstra que o acesso à ES, além de
favorecer

o

traquejo

escolar

dos

indivíduos,

contribui

positivamente

no

comportamento do custodiado, uma vez que o cometimento de infrações pode fazer
com que se percam benefícios, como o trabalho e o estudo.
Carlos, o segundo respondente, iniciou os estudos em escola pública, passou
por uma escola confessional e finalizou a educação básica via supletivo. Declara
sempre ter tido afinidade com os temas e com o cotidiano escolar, chegando a
ingressar na ES antes da entrada no sistema prisional. Apesar disso, sua trajetória
escolar foi interrompida em virtude do envolvimento com atividades infracionais.
Deixa evidente que a variável predominante na sua decisão de retomar a
graduação foi o benefício da remissão de pena, não obstante tenha reiterado se
sentir bem com relação às obrigações estudantis e reconhecer o valor social da
certificação de terceiro grau. Entretanto, é enfático ao dizer: “A remissão de pena,
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ahh, essa é a menina dos meus olhos”. A remissão de pena, inclusive é fator
determinante para que ele se empenhe para obter aprovação em todas as atividades
cursadas, uma vez que a reprovação nas disciplinas não confere o benefício da
remissão.
Isto é, a remissão de pena acaba por influenciar no sucesso escolar de alguns
estudantes, apesar de seus itinerários escolares não terem sido fruto de
planejamento individual ou familiar e, especialmente, carregado pelo peso do baixo
capital cultural, capital social, capital econômico e capital simbólico. Em síntese, um
itinerário marcado pela distância dos mais variados tipos de bens culturais.
Explicando, para além do prestígio da certificação de terceiro grau, a ES lhes
favorece o contato os saberes legítimos, práticas, hábitos e condutas que podem
viabilizar, em alguma medida, algum tipo de ascensão social que não se resume ao
fato de “terem faculdade”, com esclarece o trecho abaixo:
Os indivíduos que, de alguma forma, se envolvem com bens culturais
considerados superiores, ganham prestígio e poder, seja no interior de um
campo específico, seja na escala da sociedade como um todo. Pode-se
dizer que, por meio desses bens, eles se distinguem dos grupos
socialmente inferiorizados (BOURDIEU, 2006, p. 40).

Embora tenha alegado contar com o apoio na compra dos materiais escolares
(apostilas, cópias de textos, compra de livros, etc.), esse não foi um elemento ao
qual ele se ateve. Ao contrário, cita brevemente que ao retomar os estudos
mobilizou a família, que prontamente atendeu a todos os trâmites que se fizeram
necessários e que continuam ajudando-o nisso.
Carlos enfatiza dois fatores. O primeiro deles é a dificuldade tanto para levar
os materiais de estudo para a cela quanto para ter acesso aos textos impressos,
especialmente na época dos exames (ele é o único estudante que faz essa
afirmação). Como hoje está em cela individual, sente-se mais confortável frente às
obrigações escolares, pois, de acordo com ele: “(...) no pavilhão fechado são 16 por
cela, uma cela muito mais agitada, mais barulhenta, a comunicação entre as celas é
muita”. O segundo elemento que destaca é que o curso que gostaria de cursar seria
Engenharia, isto é, sua motivação quanto à Administração de Empresas parece ser
circunstancial.
Luiz, o terceiro entrevistado, contou com a participação familiar durante seu
passado educacional, mas é categórico ao relatar que nunca gostou do ambiente
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escolar e sempre “passou na média”, concluindo o ensino médio por meio de
supletivo. O envolvimento com drogas ilícitas aparece por vezes em suas
lembranças, episódios determinantes para que abandonasse tudo: a família, a
escola e os demais círculos sociais, momento definido por ele como “uma fase muito
difícil”. Ele associa a volta aos estudos, ao ES, como uma forma de se reaproximar e
reconstituir os vínculos rompidos com o cometimento delituoso, afirmando: “Tem
também a questão da família, minha mãe, minha esposa acreditam muito em mim,
que eu vá sair daqui uma pessoa melhor”. No tocante ao tema família, entra pouco
no assunto e diz brevemente ter um filho recém nascido.
É possível perceber que o estudante compreende o seu reingresso
educacional de maneira conexa, ao que parece, à possibilidade de reaproximação
familiar, de recomposição de suas expectativas de vida e profissionais, embora ele
também não descarte o papel da remissão da pena na sua decisão. Por meio de seu
depoimento, não se percebe que ele sobreponha uma questão sobre outra.
Seu histórico de pouca afinidade com o contexto escolar pode ser identificado
quando ele aponta uma única dificuldade – a ausência de um amparo docente mais
próximo para esclarecer dúvidas e conferir alguma segurança nesse processo de
retomada dos estudos. É possível que o desafio escolar para ele seja ainda maior
pelo fato de ele ter apontado, logo no início da entrevista, que tem problemas de
relacionamento com outros colegas de cela e de pavilhão, o que eventualmente
pode interferir também na sua interação com os colegas com os quais passa as 3
horas diárias de acesso ao ambiente virtual.
André foi outro estudante entrevistado, e, como trabalha diariamente como
“faxina” na escola, a aproximação foi mais fácil. Desde que entrou na UP, iniciou
atividades de trabalho e estudo e concluiu o ensino médio dentro do espaço
carcerário. Sempre otimista durante as respostas e com um discreto sorriso todo o
tempo, vê a proximidade da conclusão do curso, uma vez que já está no 6º período
e, com orgulho, exalta não ter tido nenhuma reprovação em disciplinas.
É possível perceber sua ligação familiar, cuja presença e apoio tem sido
marcante nessa sua etapa educacional. O fato de sua mãe ser professora, segundo
ele, contribui sobremaneira para que ela valorize a seu esforço estudantil. Trabalhar
e estudar na UP desde o início de sua custódia é um elemento que, acreditamos,
pesa na aposta, nos vínculos próximos e na sua postura positiva de seu círculo
familiar. E arremata: “Qualquer coisa, a minha família me ajuda”.
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Como foi da primeira turma do convênio, com início em 2013/1, recorda-se
das primeiras dificuldades, às quais, segundo ele, foram mais de ordem logística,
como a falta de acesso à internet na UP e estar em um alojamento com mais 40
detentos. Tais condições, segundo ele, comprometiam, em parte, sua dedicação aos
estudos nas horas fora do trabalho diário e dos momentos de estudo diário. Já
sinaliza que a próxima etapa do curso são os estágios obrigatórios, que
eventualmente não podem ser cumpridos dentro do espaço carcerário. Dessa forma,
conta com a presença de sua família que, por meio de seu advogado, já está
mediando essa questão junto à gestão judicial da Comarca.
No entanto, estando na ES, com bom rendimento escolar e expectativas reais
de concluir o curso, André faz um apontamento curioso: afirma ter interesse em se
qualificar como pintor predial ou em alguma área de manutenção de informática. A
nosso ver, este é um aspecto que merece atenção, uma vez que sua ascensão
educacional talvez não tenha impactado sobremaneira nas suas expectativas
profissionais. Embora mantenha um tom de alegria, não se reporta a um novo
universo profissional em que pese sua formação de terceiro grau. Mesmo
demonstrando gosto pelo ambiente educacional e a satisfação por ter ingressado na
ES, bem como ter auferido sucesso escolar na graduação (sem qualquer reprovação
acadêmica), não deixa transparecer um interesse efetivo de trabalhar na área de
Administração de Empresas, ou de eventualmente dar seguimento a um curso de
pós-graduação, empreender negócio próprio, etc., circunstância que analisaremos
no decorrer deste Capítulo.
No diálogo com Paulo, o quinto estudante entrevistado, pode-se perceber que
ele consegue dimensionar as dificuldades sociais ligadas ao fato de ser um cidadão
prontuariado, ex-condenado – uma espécie de rótulo social, assim como o fato de
não ter uma formação para o trabalho quando se refere às suas chances no mundo
profissional. Parece-nos possível inferir que essas circunstâncias trazem à tona, por
meio de sua fala, algum nível de baixo autoestima profissional e social.
Concluiu o ensino médio através de supletivo antes de ingressar no sistema
prisional e ficou distante do espaço escolar por mais de 10 anos. Quanto ao ingresso
na ES, destaca que essa nunca foi sua esperança pelas condições materiais em que
vivia e pela falta de planejamento de vida, o que afirma nunca ter feito. Suas
expectativas educacionais, pelo seu relato, também são baixas. Diferentemente do
que revela seu depoimento, seu irmão mais velho ascendeu no meio educacional e
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é motivo de orgulho da família, pois faz mestrado em Química. Seu irmão tem sido,
como faz questão de evidenciar, seu amparo nesse recomeço hostil, ao lhe motivar
e ajudar explicando os conteúdos de Matemática. E mais, os conteúdos da
graduação acabam por ocupar as visitas de sábado, uma condição favorável à
reaproximação familiar.
Embora o universo da graduação tenha sido evidente motivo de recuperação
de esperanças sociais, Paulo demonstra seu desejo de se “qualificar como
açougueiro”, isto é, assim como André, parece que o ingresso nos estudos de
terceiro grau não suprime uma determinada forma de baixa aspiração social e
profissional. Há que se ponderar que o universo de André é diferente do de Paulo,
uma vez que André está próximo da formatura e Paulo está no começo do curso,
iniciando o 2º período. Portanto, pode-se supor que Paulo ainda esteja construindo a
noção do espaço profissional que a certificação de terceiro grau pode lhe abrir.
Mesmo assim, a proximidade do irmão graduado, que é estudante de mestrado em
Química, evidencia um caso de longevidade escolar e poderia lhe causar um
alargamento das expectativas quanto ao curso de Administração de Empresas, o
que ainda não se percebeu. Para arrematar sua referência ao seu núcleo familiar, de
sua fala emergem comentários especialmente voltados à sua mãe e irmãos, e não
do seu atual núcleo familiar, sua esposa e seu filho. Apenas os cita, brevemente.
A remissão de pena aparece timidamente em sua fala, pois acredita não ser
tão significativa. Destaca que ao ingressar no sistema prisional buscou informações
sobre mecanismos de qualificação profissional de nível técnico ou alguma formação
administrativa, pensando em um pequeno espaço comercial que mantinha antes de
sua custódia. A forma como soube da possibilidade do ingresso na ES também
merece destaque, soube por um colega de cela, então graduando, e nele encontrou
o primeiro estímulo.
Um aspecto que resvala do diálogo com Paulo é o fato de que a retomada
dos estudos favoreceu sua concentração em si próprio, em sua nova trajetória
escolar. Segundo ele, o ócio é fator significativamente negativo dentro do espaço
prisional, ocasionando conflitos no cotidiano das celas e dos pavilhões. O ingresso
na ES o fez compor um espaço próprio, mais autocentrado, evitando o que ele
define como “convívio exagerado”, o que acaba por preservá-lo de vários atritos
internos. Ao levar os materiais do curso para cela e se deter sobre eles, afirma se

135

sentir mais próximo do curso e de si mesmo. Isso nos permite dizer que o ingresso
na ES o torna mais próximo de suas metas e de si mesmo.
Roberto, o sexto entrevistado, destaca que todo o seu passado educacional
foi em escola pública, sem reprovações escolares e ele ingressou na UP com já com
a educação básica concluída. Chegou a alimentar, em um momento de sua vida, a
esperança de ingressar em um curso de graduação. Assim, realizou o ENEM, no
entanto, frente ao seu baixo desempenho no exame, foi “esquecendo a ideia de
estudar”.
Como soube da oportunidade de estudar através de colegas de cela, usou
como estratégia o envio recorrente de bilhetes para a coordenação pedagógica.
Nutria a expectativa de ter acesso a cursos técnicos dentro da UP, mas acabou
sabendo da chance de acesso a uma graduação a distância. É possível perceber
que seu distanciamento do cotidiano escolar, precisamente 13 anos fora da escola,
foi motivo de muita apreensão e ansiedade, fazendo-o sentir-se inseguro diante
daquele universo social, uma vez que destaca ter sentido muita dificuldade com o
cotidiano escolar (o contato com os assuntos escolares, os prazos, etc.).
Embora a família tenha contribuído ao providenciar a documentação
necessária e os materiais didáticos das atividades acadêmicas, ele não se refere ao
seu núcleo familiar. Apenas diz que gostariam que ele trabalhasse no espaço
prisional, o que ele recusou por querer privilegiar os estudos. Não é possível
perceber se houve ou não reaproximação com sua família, uma vez que ele não se
reporta a ela durante o diálogo. Também não é possível saber se a família se
restringiu a contribuir com os procedimentos exigidos, se passou a se reaproximar
face à nova etapa educacional do estudante, se foram mantidos (ou criados) ou não
os vínculos afetivos. Isto é, pela entrevista ou pelos registros em seu PIR, não é
possível saber, por exemplo, se sua família o visita regularmente ou se o ingresso na
ES impactou no contato entre ambos.
O aspecto que prepondera em sua fala é que sua maior motivação para
ingressar na ES foi a possibilidade de ficar algum tempo fora da cela, que
compartilha com mais 15 custodiados. Em suas palavras: “passar mais o tempo... o
ócio... eu queria ocupar o tempo”. A conversa acaba tangenciando questões centrais
como a reelaboração da autoestima ou do papel da remissão da pena em sua
decisão. Roberto, como se pode observar, compôs o tom do diálogo rumo ao seu
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longo afastamento da escola e à sua maior expectativa – ocupar seu tempo e poder
ficar um tempo maior fora da cela.
Leonardo, o sétimo estudante do universo da pesquisa, deixa hiatos quanto
ao seu passado educacional ao afirmar que deixou os estudos aos 18 anos, no 1º
ano do ensino médio, e que voltou a estudar aos 21 anos, dentro da UP. O hiato
pode residir em eventuais reprovações ou abandono escolar em virtude do
descompasso

da

sua

idade

escolar.

Expressa

suas

baixas

expectativas

educacionais com clareza ao ser categórico ao afirmar que nunca imaginou que
pudesse ingressar na ES.
O estudante revela vínculo muito próximo à sua família, que o ajudou desde o
início da empreitada educacional, que começou ainda no ensino médio da UP e
prosseguiu na ES. Refere-se ao seu pai, sua mãe e seus irmãos por várias vezes
com marcada felicidade e recebe visitas regulares deles, especialmente da mãe. Faz
uma afirmação interessante e particular dentre os entrevistados, de que sua
retomada educacional e ingresso no ES fez com que seus irmãos e sua mãe
retomassem os estudos. O que se pode perceber é que o estudante sai da completa
falta de expectativa educacional e acaba influenciando os seus familiares com a
retomada de sua trajetória educacional. A hipótese de reaproximação familiar fica
evidente apenas no contato com o estudante, mas merece destaque também a
influência positiva que seu comportamento educacional teve sobre os demais entes
familiares, afetando as expectativas de todo o seu núcleo familiar.
Em contrapartida ao peso da variável família, a questão da remissão de pena,
segundo o estudante, pesou pouco na sua retomada aos estudos de graduação,
enfraquecendo este item da nossa hipótese. Observa que seu contato com os
materiais acadêmicos na cela lhe confere certa privacidade, mesmo compartilhando
a cela com mais 15 (dos quais 9 estudam), o que faz com que o ambiente, nas suas
palavras, melhore em virtude da maioria dos seus colegas terem alguma ocupação
diária.
Juntamente com a proximidade familiar, Leonardo dá a tônica a uma questão
que o particulariza no universo estudado: ele afirma que a volta aos estudos e o
início da graduação se deu para que não se sentisse tão isolado, bem como para
melhorar suas formas de comunicação. Isso nos permite perceber a escola, o curso
de graduação e a interação com demais colegas como elementos agregadores que
levem a uma sensação de pertencimento a um grupo, fazendo convergir objetivos de

137

vida. Segundo ele, a melhora na sua forma de falar, de interagir com os outros foi
notável, trazendo-lhe, acreditamos, um peso menor no cumprimento de sua pena. A
comunicação com colegas e professores apontada por ele como a sua maior
dificuldade foi identificada como o elemento que mais tem se desenvolvido
positivamente com as atividades acadêmicas, diminuindo a alegada sensação de
isolamento.
Marcelo foi o oitavo estudante entrevistado. Logo no início do diálogo antecipa
que está no sistema prisional, entre idas e vindas, desde 2002.Seu depoimento se
mostra confuso frente a determinados assuntos, pois afirma e nega os mesmos
aspectos frente a uma mesma questão, o que analisaremos no decorrer desta
seção. De sua herança educacional, o primeiro item que rememora foi uma
reprovação ocorrida na então 5ª série do ensino fundamental e ele não deixa
transparecer o seu nível de afinidade com o contexto escolar. Como está ainda no 1º
período, tinha pouco mais de um mês como estudante de graduação. Portanto,
revela poucos elementos a ponderar sobre os desafios da graduação, sendo que o
principal deles diz respeito ao uso das tecnologias.
Como veio de transferência de uma UP cuja distância é de aproximadamente
600 km do atual espaço prisional e sua família é do estado do Espírito Santo,
existem evidências de que os vínculos familiares sejam tímidos e tal temática foi, de
certo modo, evitada pelo entrevistado. A figura familiar, assim, aparece pouco no
contato estabelecido. Ele é o primeiro de sua família a alçar os estudos de terceiro
grau e faz uma breve referência ao fato de que ter ingressado na ES pode
influenciar positivamente sua irmã.
O fato de já estar no regime semi aberto também enfraquece a remissão de
pena como quesito importante em sua decisão de ingressar na graduação, pois
segundo ele, a retomada aos estudos só viria a influenciar no momento final da
pena, na fase da condicional. Isto é, a volta aos estudos não é fator que o aproxime
da liberdade, pois ele já está em fase adiantada da pena. Sua fala também não
revela suas expectativas profissionais face às novas chances de trabalho em virtude
da diplomação de um curso superior e à sua possibilidade de profissionalização.
O elemento preponderante em sua fala é a sua frustração na escolha do
curso, pois sempre quis fazer Geologia. Sua decisão pelo curso de Administração de
Empresas, ao que parece, foi circunstancial, dado o leque de oferta de cursos e o
fato de que todos os demais estudantes da UP o escolheram. Segundo Marcelo, o
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auxílio dos colegas graduandos tem sido fundamental na superação dos primeiros
obstáculos no início do terceiro grau: “O encontro com os colegas, o dia do fórum, é
principalmente buscando conhecimento de um, um pouquinho do outro que nós
vamos juntando”. Sua estratégia para superar os anos de distância dos espaços
escolares e seu baixo capital escolar é por meio da interação diária com os colegas.
O fato de ser recém matriculado na graduação pode ter interferido em sua entrevista
ao não citar a presença e o estímulo dos professores da educação básica da UP,
item destacado pela maioria dos estudantes como fator positivo e de conforto
acadêmico.
O que se pode perceber, acreditamos, é que o estudante ainda não construiu
a sua imagem profissional ligada á Administração de Empresas. É possível,
presumimos, que este seja um processo que eventualmente se desenvolva no
decorrer do curso, caso ele consiga superar a frustração de não estar matriculado no
curso que declara ter o real desejo de estar, a Geologia.
Francisco, o penúltimo estudante desse segmento de entrevistados, ao
retomar o ensino médio dentro do sistema prisional, sentiu o peso dos anos de
distância do ambiente escolar. Com relação à sua curta trajetória escolar fora do
espaço em que se encontra atualmente, revela, com ênfase, que as dificuldades
financeiras familiares em que vivia foram fatores decisivos para que abandonasse os
estudos ao término do ensino fundamental. Aquele horizonte socioeconômico, bem
como o envolvimento com delitos, acreditamos, impactou no fato de não ter feito
qualquer projeção escolar ao longo da vida. A inexistência de expectativa de
diplomação de terceiro grau: “Eu nunca imaginei fazer um curso superior”.
Pudemos perceber que ao ter ciência do convênio e da chance que jamais
imaginara, o estudante constrói nova projeção de vida em virtude da proximidade de
elevação escolar e refazendo a perspectiva do seu lugar social. Percebe e se revela
muito grato pela ajuda de todos os que o cercaram, uma vez que dentro do espaço
prisional, toda a equipe pedagógica lhe acolheu com atenção e proximidade, ao se
deterem para lhe dar detalhes do novo universo educacional que se abria e
ajudarem nos trâmites, por exemplo, articulando a sua documentação escolar, que
no caso de Francisco foi mais fácil por ter concluído o ensino médio no sistema
prisional e realizado o ENEM-PPL.
Mesmo quando perguntado, dois elementos não aparecem: a remissão de
pena e suas expectativas profissionais face à eventual diplomação. Como já está no
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regime semi aberto, a remissão de pena pode não pesar como benefício penal e,
portanto, não lhe parecer aspecto importante. No entanto, no decorrer da entrevista
o estudante não atribui peso à questão da inserção profissional, nem à questão do
trabalho, em virtude da diplomação de graduação ou não. Enquanto esteve no
regime fechado, desenvolveu atividades de trabalho, mas agora, em sua nova fase
da pena, não se referiu sequer se naquele momento estava ou não desenvolvendo
alguma atividade profissional, formal ou não, ou mesmo se projetava trabalhar na
sua área de formação na ES.
No que tange à reaproximação familiar, mesmo no espaço prisional, ele
declarou que sempre manteve tais vínculos e demonstra ser muito grato por isso.
Refere-se à família com carinho: aos pais, aos filhos ainda pequenos e à esposa, e
destaca, ainda, que contou com o amplo apoio em sua empreitada acadêmica de
terceiro grau: “(...) minha família totalmente me apoiou, não somente meu pai, minha
mãe, meus filhos pequenos (...), minha tia na condição financeira (...)”.
E um aspecto interessante emerge na conversa, o impacto de seu ingresso
na ES sobre seus filhos, no diálogo sobre o valor da escola: “(...) ô pai, você estudou
essa semana? Eu também estou indo pra escola”. Do que pudemos depreender, o
ingresso no terceiro grau resvalou de forma muito positiva em suas relações
familiares, ressignificando e fortalecendo os laços com seus entes familiares mais
próximos. Ou seja, seu novo itinerário acadêmico não impactou apenas sobre ele
próprio, pois, ao que tudo indica, criou uma rede de boas referências escolares.
Outra questão que merece ênfase, no caso de Francisco, é o fato de o
estudante assinalar o quanto ser egresso do sistema prisional e ter histórico criminal
cria dificuldades em vários aspectos da vida cotidiana, como no acesso a “(...) uma
vaga de emprego, uma moradia de aluguel ou mesmo vagas escolares para os
filhos”. Diante disso, acreditamos que o ingresso no ES seja fator interferente na
reelaboração de sua autoestima, funcionando como antídoto à valoração negativa, o
julgamento diário, que a passagem pelo sistema prisional pode criar. Vários
estudantes do universo se reportaram a esse julgamento social.
E. Goffman, autor sociointeracionista que se dedicou à análise dos
determinantes que influenciam o comportamento das pessoas e as formas de
interação dos indivíduos, traz apontamentos pertinentes para casos como o de
Francisco e dos outros estudantes ao se queixarem do julgamento, explícito e
implícito, de parentes, vizinhos, potenciais empregadores, dentre outros.
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De acordo com E. Goffmam (2011, p. 96), em sua obra clássica “O Ritual de
Interação”, salienta:
Acima de tudo, o constrangimento tem a ver com a figura que o indivíduo
representa diante dos outros considerados presentes naquele momento. A
preocupação crucial é a impressão que se dá sobre os outros no presente –
qualquer que seja a base de longo alcance ou inconsciente dessa
preocupação. Essa configuração flutuante daqueles presentes é um grupo
de referência dos mais importantes”

Isto é, E. Goffman nos permite inferir, com a passagem citada, que o indivíduo
não é indivíduo por si só, mas sim em sua relação com os outros. E especialmente,
na forma das relações estabelecidas com os demais indivíduos dos seus círculos
sociais. Na esteira desse raciocínio, na obra “Estigma”, o autor nos apresenta os
impactos estigmatizantes sobre a vida dos sujeitos. De acordo com o sociólogo
canadense, o termo estigma deve ser usado em virtude de uma determinada
característica profundamente depreciativa, ressaltando-se que “Um atributo que
estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto, ele não é, em
si, nem honroso nem desonroso” (GOFFMAN, 2008, p. 13).
Um exemplo que ilustra o excerto acima diz respeito a um criminoso influente
que é, ao mesmo tempo, honroso e desonroso, dependendo do olhar que o outro lhe
atribui. Para a sociedade eis o olhar desonroso, para os companheiros de crime e,
particularmente dentro dos espaços prisionais, o olhar de prestígio e influência,
definido por Goffman (2008, p. 13) como “um tipo especial de relação entre atributo e
estereótipo”. Esse tipo de estigma, segundo Goffman (2008, p. 14) encontra-se
enquadrado em um tipo vinculado às questões de caráter, individual, vontade fraca,
desonestidades, dente outros aspectos. Em muitos casos, alerta o autor, em virtude
das formas de interação, é possível, e comum, surgir no estigmatizado o
desconhecimento da imagem que os outros realmente constroem dele (GOFFMAN,
2008, p. 28). E prossegue:
Pode-se acrescentar que a pessoa estigmatizada algumas vezes vacila
entre o retraimento e a agressividade, correndo de uma para outra,
tornando manifesta, assim, uma modalidade fundamental na qual a
interação face-to-face pode tornar-se violenta. Sugiro, então, que o
indivíduo estigmatizado – pelo menos o visivelmente estigmatizado – terá
motivos especiais para sentir que as situações sociais mistas provocam
uma interação angustiada (GOFFMAN, 2008, p. 27)
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As reflexões de E. Goffman elucidam os relatos dos estudantes quanto ao tão
citado “julgamento social”. Esse custoso percurso enfrentado por prontuariados
pesam sobremaneira em questões que emergem de seus próprios relatos, como as
dificuldades em obter sucesso em questões triviais, como vimos, conseguir tramitar
a documentação para o aluguel de um imóvel, uma vaga escolar para os filhos e
mesmo a tão emergencial oportunidade de emprego.
Os desafios enfrentados no início do terceiro grau são apontados por
Francisco com pouca ênfase, o que transparece não com euforia, mas sempre com
otimismo. E o que prepondera é a ajuda entre os colegas estudantes da UP, que
compartilham dúvidas e conhecimentos, bem como o amparo dos professores da UP
com relação aos conteúdos espinhosos e às recorrentes pesquisas acadêmicas do
curso de graduação.
Lucas, o último estudante entrevistado, rememora que começou a se
desinteressar do ambiente escolar em virtude do envolvimento com drogas ilícitas e
que estudou parte de sua vida em escola privada. Em razão de seu progressivo
afastamento do cotidiano escolar e de reprovações, foi para escola pública,
acabando por desistir dos estudos, no início do ensino médio. Quando entrou para o
sistema prisional, por volta dos 18 anos de idade, estava distante da escola há
aproximadamente 3 anos, retomando tais atividades dentro da UP.
Embora esteja registrado em seu PIR, pelo Setor de Segurança, que o
estudante recebe visitas regulares de sua família, tal fato não se revela em sua
entrevista. Segundo ele, quando retomou sua trajetória escolar na prisão, sua mãe
reatou relações rompidas em virtude do envolvimento com entorpecentes e do
cometimento delituoso: “minha mãe voltou a conversar comigo”. Relata que o sonho
de sua mãe sempre foi que os filhos entrassem em uma faculdade, isto é, havia a
expectativa da longevidade escolar dos filhos no âmbito familiar e o seu ingresso na
ES foi motivo de alegria e retomada de esperança para sua família, especialmente
por parte de sua mãe. Apesar de o estarem ajudando com os materiais escolares,
seu depoimento não deixa transparecer uma reaproximação muito estreita com os
familiares. Quanto ao filho, chega a afirmar que o fato de ter tido a oportunidade de
ingressar no terceiro grau favorece a faculdade do seu único filho, ainda que não
faz qualquer referência de recebê-los nas visitas semanais.
Exaltou o fato de que alimentou o desejo de cursar a graduação de Educação
Física até os 15-16 anos, em virtude do seu gosto pelo futebol, até “antes de entrar
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no crime”. Em virtude de sua sentença judicial ter estabelecido mais de 20 anos de
prisão, a variável remissão de pena por estudos teve peso importante na sua
decisão de finalizar o ensino médio e ingressar na ES. De acordo com o estudante,
“no começo, eu queria vir para a escola mesmo só para ganhar remissão e ir embora
(...) eu tava com muita cadeia”. E nesse contexto, a transição educacional para o
terceiro grau foi repleta de “medo e dúvida”, o que o levou até a pensar em não
ingressar na graduação: “como é que eu vou fazer esse negócio, não tem professor
e é no computador”. Nesse momento, afirma ter sofrido uma forte influência positiva
dos demais colegas estudantes, que nos encontros diários o ajudam a voltar a se
articular dentro do universo educacional da ES.
Uma eventual reconstrução de sua autoestima aparece pouco no diálogo com
Lucas. Sua frase: “quando eu entrei aqui eu não tava com pensamento de mudar
nada não” deixa transparecer que sua expectativa de mudança de rumo de vida, no
caso por meio da elevação educacional, talvez seja quesito ainda embrionário. O
estudante não se reporta muito a novos caminhos de vida, profissional ou familiar, e
o que prepondera no diálogo é a presente tensão por compartilhar a cela com mais
15 detentos, o que reflete um dia a dia tumultuado, com eventuais atritos
interpessoais dentro do espaço em que vive. Progredir para uma cela individual
aparece com destaque em suas expectativas, que se mostra alcançável em um curto
prazo.
Por fim, também é tímida a sua expectativa profissional relacionada ao seu
curso de graduação, ou a qualquer outra profissão ou trabalho. É possível que a
emergência desse cotidiano da cela tenha se interposto, no momento da entrevista,
sobre os aspectos autoestima e expectativa profissional, que são questões de longo
prazo e ligadas a certa introspecção.
Com relação a todas as 10 análises apresentadas, depreendemos aspectos
convergentes,

divergentes

e

variáveis

novas.

As

quatro

variáveis

que

consubstanciam a hipótese da tese não aparecem simultaneamente na fala de todos
os entrevistados, como veremos a seguir. O que vimos com os 10 depoimentos foi o
mais diverso horizonte de expectativas de ingresso na ES: os que disseram que
jamais imaginaram entrar no terceiro grau; os que quiseram, mas cujas realidades
socioeconômicas impediram; um que já tinha sido aluno de graduação; e dois
estudantes que influenciaram positivamente seus familiares.
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Primeiramente, nos reportamos a um aspecto relevante que a pesquisa de
campo permitiu depurar. Do universo de graduandos, apenas 2 estavam no meio do
curso de graduação (5º e 6º período). Os demais estudantes da UP que estariam
aproximadamente no meio da graduação já haviam progredido de pena ou desistido
do curso e não tivemos acesso a eles. Portanto, 8 estudantes, dentre os
entrevistados, estavam no 1º ou 2º períodos. Por exemplo, os que estavam no 1º
período em 2015/2 haviam cursado menos de 2 meses do curso de graduação e,
naturalmente, os que estavam no 2º período, pouco mais de 6 meses, o que nos
parece um período estudantil curto para se aferir a adesão do estudante ao curso.
Assim, identificamos a pouca vivência como graduandos por estarem em uma
fase muito inicial do curso, assim como o ingresso na ES não ter sido fruto de um
projeto de vida, pessoal ou familiar. Poderíamos inferir que talvez esse fosse um
elemento que potencialmente implicaria em uma projeção pouco precisa quanto à
atuação profissional face à diplomação de terceiro grau, precisamente ao ofício de
Administrador de Empresas. Em outros termos, apenas 2 estudantes vincularam,
explicitamente, suas vidas fora do espaço prisional à atuação como Administradores.
Vejamos, agora, os aspectos convergentes apontados pelos estudantes.
Todos eles concluíram o ensino médio via supletivo ou EJA e nenhum deles estava
estudando antes de ingressar no sistema prisional, isto é, todos voltaram a estudar
na escola da UP. Foi, também, uníssono reportarem-se ao apoio e notável
envolvimento dos professores da UP no esclarecimento dos conteúdos acadêmicos,
assim como a pronta ajuda da equipe da coordenação pedagógica na resolução dos
trâmites cotidianos e dificuldades diárias.
Ainda no que tange às convergências, houve destaque quanto à dificuldade
enfrentada no desenvolvimento de atividades de estudos nas celas coletivas, às
quais abrigam em torno de 15-16 detentos, em virtude do ambiente tumultuado,
barulhento e com convívio instável.
Outro item importante de nota é que os estudantes, todos eles, relataram ter
percebido e sentido um arrefecimento da tensão cotidiana interna das celas e dos
pavilhões em virtude dos estudos Alegaram que isso se deveu ao fato de estarem
com suas mentes ocupadas e ligados a um contexto escolar repleto de atividades
acadêmicas a serem feitas e entregues nos prazos. Isto é, além de favorecer uma
condição mais autocentrada do estudante e, portanto, menos vulnerável às arestas
inerentes ao convívio no cárcere, vimos também que as saídas diárias das celas
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para as atividades de estudo despertam curiosidade educacional nos demais, que
ficam entregues ao ócio.
Como vimos, muitos dos atuais estudantes souberam da oportunidade de
acessar o ES por meio de colegas de cela. Enfim, se por um lado é possível notar
um efeito individual, por outro, há evidências de que se espalha um ambiente
favorável ao mundo escolar como meio para uma retomada de chances de vida e
ocupação da mente. Isso corrobora a preocupação recorrente dos gestores judiciais
frente ao ócio no ambiente prisional.
Outro ponto convergente foi o fato de que todos escolheram o mesmo curso:
Administração de Empresas. Como pudemos perceber, os estudantes deixam
transparecer que o motivo da escolha não se deveu a uma intenção antecipada. O
que pesou, ao que parece, foi a chance de eles poderem se ajudar mutuamente nos
momentos avaliativos e frente às dificuldades próprias do contexto de um curso de
graduação, em virtude, acreditamos, das deficiências advindas de seus itinerários
educacionais. Por que todos os estudantes escolheram o mesmo curso? Deter-nosemos, aqui, nesse aspecto.
Para analisar o motivo da mesma escolha do curso, recorremos ao conceito
bourdieusiano de habitus, tão caro às suas formulações teóricas. Para o sociólogo
francês, habitus é um conjunto de disposições individuais que resultam de atitudes
de organização e, em contrapartida, uma “maneira de ser, um estado habitual (do
corpo) e, em particular, uma predisposição, uma tendência, uma propensão ou uma
inclinação” (BOURDIEU, 1982. p. 90). O habitus é, dessa forma, gerador,
[...] de estratégias que permitem fazer face a situações imprevisíveis e sem
cessar renovadas, são determinadas pela antecipação implícita de suas
consequências, isto é, pelas condições passadas da produção de seu
princípio de produção de modo que elas tendem a reproduzir as estruturas
objetivas das quais elas são, em última análise, o produto. [...] O habitus
está no princípio de encadeamento de “ações” que são objetivamente
organizadas como estratégias sem ser de modo algum o produto de uma
verdadeira intenção estratégica (o que suporia, por exemplo, que elas
fossem apreendidas como uma estratégia entre outras possíveis.
(BOURDIEU, 1982, p. 61, trad. RENATO ORTIZ, grifo nosso).

O autor ainda esclarece que a semelhança das identidades tende a produzir
sistemas de disposições “predispostas a funcionar como estruturas estruturantes”
(BOURDIEU, 1982, p. 61), minimamente semelhantes, cuja homogeneidade do
habitus que delas resulta está no “princípio de uma harmonização objetiva das
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práticas e das obras, harmonização esta própria a lhes conferir a regularidade e a
objetividade (...) (BOURDIEU, 1982, p. 66).
Outro aspecto destacado por P. Bourdieu (1982, p. 73) diz respeito a uma
forma de explicação sobre a escolha do mesmo curso por todos os estudantes
resume-se nos termos a seguir. “O habitus é a mediação universalizante que faz
com as práticas sem razão explícita e sem intenção significante de um agente
singular sejam, no entanto, ‘sensatas”, “razoáveis” e objetivamente orquestradas”.
Isto é, quanto aos estudantes respondentes, frente ao inesperado contexto
dos estudos de terceiro grau, tendemos a acreditar que a escolha pelo mesmo curso
não tenha sido mera coincidência, tomando como base as formulações sociológicas
supramencionadas, de que as escolhas, intencionalmente racionais ou não, são
carregadas, nos termos do autor, de regularidades e objetividade. Inferimos que são,
portanto, estratégias escolares racionais no sentido de se buscar amparo mútuo e
compartilhar as dificuldades que se prolongaram desde a educação básica,
demonstrando o que P. Bourdieu chamaria de “a boa vontade cultural”.
Questões divergentes também apareceram nas entrevistas. Todos os
estudantes, à exceção de um, disseram que dispõe de condições para levar os
materiais didáticos para as celas, especialmente nas épocas de avaliações, fator
que, além de afastá-los do que um deles definiu como “exagero de convívio”, pode
evitar eventuais atritos se fortalecer o vínculo do estudante com o cotidiano escolar.
Ao que se percebe, não há uma divulgação padrão, seja por meio de
cartazes, cartilhas, etc. Alguns tomaram ciência da oportunidade através do contato
com a equipe da coordenação pedagógica, enquanto outros souberam por meio dos
colegas de cela que estudavam, o que os levou, a partir de então, a encaminharem
bilhetes solicitando atendimento pedagógico para manifestar seu interesse em dar
seguimento aos estudos em nível de graduação.
Quanto aos motivos para retomar os estudos, os respondentes apresentaram
uma gama de argumentos. Iniciamos pelo ócio. Apesar de o ócio no espaço prisional
ter sido motivo de queixa em praticamente todas as entrevistas, em alguns casos,
essa variável inesperada foi preponderante. Um dos estudantes chegou a assegurar
que esse foi o motivo primordial de sua retomada ao mundo dos estudos, junto do
trabalho, as únicas chances que lhe veio para poder passar parte de dia fora da cela
coletiva, o que tem lhe sido profundamente desgastante: o ócio, o exagero de
convívio e a falta de privacidade.
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Outro estudante apresentou como motivo primordial na sua decisão de
retomar os estudos, primeiramente finalizando o ensino médio e realizando o ENEMPPL e depois ingressando na ES, o fato de não querer se sentir tão só e a busca
pela sensação de pertencimento. Pelo seu depoimento, pudemos ver que
compartilhar a cela com mais 26 detentos não lhe atenuava a solidão. Ao contrário,
sentia-se profundamente isolado. Em sua entrevista, ficou clara a sua dificuldade de
comunicação verbal e de interação social, fatores que talvez pudessem ser
melhorados, a seu ver, com o reingresso escolar e com o início da graduação. O ES,
pelo que percebemos, nesse caso, teve um caráter agregador, de construção da
noção de pertencimento para esse indivíduo.
Em relação à expectativa de reinserção no mundo do trabalho, há um
consenso dos estudantes entrevistados de que a certificação, ao conferir
qualificação profissional, pode ampliar as chances profissionais que geralmente são
retraídas diante do rótulo social de “prontuariado”, pelo “passado criminal”. Apesar
disso, o ingresso na ES foi uma circunstância da vida carcerária e não o fruto do
projeto de vida do apenado. Não percebemos, talvez por isso, notável investimento
emocional e racional derivado de benefícios sociais adstritos a esse novo percurso
acadêmico, especialmente com relação às oportunidades de trabalho. Isto é, a
variável “oportunidade de trabalho” não aparece com tanta ênfase, em geral, nas
respostas dos entrevistados.
Dessa forma, embora galgando um novo patamar educacional, 2 dos 10
respondentes manifestaram o desejo de se qualificarem como pintor predial ou
açougueiro. É revelador o fato de que o estudante do 6º período, sem qualquer
reprovação no curso, ter manifestado interesse em ser pintor predial, isto é, o seu
sucesso escolar na ES parece não ter aumentado sua expectativa de ascensão
profissional.
Três deles, por sua vez, manifestaram seus interesses originários, que não se
prendiam ao curso de bacharelado em Administração de Empresas, mas
Engenharia, Geologia e Educação Física respectivamente.Dois deles, como vimos,
chegaram a relatar um grupo coordenado de ações individuais fora do espaço
carcerário no intuito de ingressar no curso de Geologia, o que acabou não
acontecendo, como também o que não aconteceu com o estudante que almejava
cursar Educação Física.
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O exposto nos reporta a um ensaio de P. Bourdieu, denominado “Esperanças
Subjetivas e Probabilidades Objetivas”37, em que se busca investigar as expectativas
profissionais e educacionais das frações de classe mais baixas, em especial, dos
filhos das famílias camponesas ou oriundas do subproletariado e pequenos
comerciantes franceses, iniciando com a seguinte afirmação: “Limitado no presente,
o subproletariado só conhece o futuro sem as amarras do devaneio. Porque o
campo dos possíveis tem os mesmos limites do campo das probabilidades
objetivas”. (1979, p. 77). E prossegue:
Se for, pois, sempre necessário hierarquizar as opiniões que emprenham o
futuro segundo sua modalidade, desde o devaneio até o projeto arraigado
na conduta presente, é preciso não esquecer que o grau de compromisso
na opinião formulada é função do grau de acessibilidade do futuro visado;
ora, este futuro é mais ou menos acessível segundo as condições materiais
de existência e o estatuto social de cada indivíduo (BOURDIEU, 1979, p.
78).

De acordo com a perspectiva acima, o autor se atém ao fato de que os
desejos estudantis e profissionais seguem a tendência de se tornarem cada vez
mais realistas face às possibilidades reais dos indivíduos, reportando-se às
evidências de que a “ascensão no espaço de uma vida, a mobilidade em duas
gerações, sempre relativamente fraca, varia grandemente segundo as categorias”
(BOURDIEU, 1979, p. 78-79 passim).
A nosso ver, a realidade francesa, cujo cerne foi as frações de classes sociais
mais baixas, não está distante das realidades vividas por esses jovens urbanos, de
outro contexto histórico, mas cujas origens sociais se assentam sobre limitações
similares das mais variadas formas de ascensão social – via estudo ou trabalho.
Dando continuidade: “A esperança de elevar-se na profissão varia de maneira
significativa segundo a categoria socioprofissional, do mesmo modo que a
modalidade dessa esperança”. E recuperando a breve citação apresentada alhures,
P. Bourdieu arremata, ao entrevistar um subproletariado francês, que no limite de
suas expectativas, afirma: “Não espero nada, disse um cantoneiro de Saída, para
mim, é a pá e a enxada” (BOURDIEU, 1979, p. 80 passim).
Das reflexões do sociólogo francês ora apresentadas, pudemos perceber que,
não obstante o ingresso desses estudantes na ES possa lhes trazer algumas
expectativas de novos planos de vida, bem como um convívio mais pacificado dentro
37

Cf. BOURDIEU, P. O Desencantamento do Mundo. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1979.
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do ambiente prisional, as expectativas estudantis e profissionais se mostram
limitadas quando entramos nos detalhes das respostas. Exemplo disso é que,
insistimos, os estudantes não criam nexo claro e consistente entre a formação em
terceiro grau, o bacharelado em Administração de Empresas, e o futuro profissional
que almejam construir, exceto em dois casos de respondentes.
No que tange a reelaboração da autoestima, foi possível o ingresso na ES de
forma positiva, através da compreensão das falas dos estudantes, por meio de
frases como: “a gente sente que nem tudo está perdido”, “agora eu consigo ficar
mais calmo comigo mesmo”, “com o curso superior fica mais fácil lidar com o olhar
dos vizinhos e dos parentes”, entre outras. A ascensão educacional acaba por
resvalar na sensação de pertencimento dos indivíduos, emblemático em alguns
casos, como vimos, uma vez que os espaços e as situações educacionais são
potencialmente agregadoras
Nosso olhar se enseja, assim, sob dois vértices: por um lado, o novo
horizonte social permite uma nova forma de interação com o outro mesmo no
espaço carcerário, uma nova compreensão em torno de diversidade dos que ali
estão e de respeito ao outro. E mais, outra forma de interação com o outro em sua
diferença, como mais um elo, por exemplo, nos momentos diários de interação para
realização das atividades acadêmicas, fortalecendo a ajuda coletivamente
compartilhada ao lidar com os desafios escolares da graduação.
Sob outro vértice, pudemos perceber uma reelaboração da autoestima muito
ligada ao indivíduo em si mesmo, por conseguir, em um espaço de quase nulidade
da individualidade, retomar seu eixo próprio, seja por meio da diminuição dos atritos,
da melhora das relações pacificadas, do fortalecimento com o contexto escolar no
projeto de vida de cada um, da capacidade de se autocentrar em sua própria vida,
como ficou claro com o estudante cuja fala preponderou a imensa sensação de
solidão e de isolamento social, dentre outros aspectos.
Observamos que a retomada educacional e, especialmente, o ingresso na ES
trouxe um significativo impacto na aposta das famílias nos entes que estão em
custódia. Os estudantes, de modo geral, relataram o aumento da autoestima da
família frente à ascensão educacional, às quais colaboram nos trâmites que se
fizeram necessários. Mas é necessário matizar essa reaproximação, pois os 10
entrevistados vivem circunstâncias familiares muito diferentes.
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Em alguns casos, os vínculos de afeto e proximidade não se romperam e os
custodiados continuaram recebendo visitas regulares de pais, irmãos, esposas e
filhos. O pai e os irmãos de um deles voltaram a estudar a partir do seu exemplo, e
em outro caso, o tema escola passou a ser assunto nas visitas de outro graduando,
que tem influenciado seus dois filhos pequenos quanto à escola. Em outro caso, a
mãe do estudante “voltou a conversar com ele” pelo fato de ele estar realizando o
sonho que ela sempre alimentou, de colocá-lo na faculdade. Outro estudante passou
a receber todo o amparo de seu irmão, mestrando em Química, que o ajuda nos
estudos durante as visitas frequentes. Outro estudante, no entanto, cuja família mora
muito distante, mal se refere à presença familiar, que apenas contribui nos materiais
acadêmicos.
Dessa forma, com base no universo pesquisado, as falas demonstram que,
de modo geral, os núcleos familiares receberam a notícia do ingresso no ES de
maneira positiva e com a esperança de que seus entes custodiados possam seguir
novos rumos profissionais depois do cumprimento da sentença judicial condenatória.
Pelo que vimos, e considerando a diversidade de situações familiares, não é
possível afirmar categoricamente que o ingresso na graduação em situação de
cumprimento de pena em regime fechado, implique na reaproximação dos núcleos
familiares. Em alguns casos as relações com a família sequer aparecem nos
depoimentos dos entrevistados. No entanto, na maioria dos casos se verificou uma
melhoria nas condições de convívio, como se o ingresso na educação superior
contrabalançasse, para as famílias, o desgosto de ver o ente querido em uma
situação negativa.
Já a remissão de pena aparece pouco se considerarmos o universo
pesquisado. Apenas 2 estudantes a colocaram como mote da retomada dos estudos
e do ingresso no terceiro grau. Um chega a dizer que ela é “a menina dos olhos” e
outro a considera importante por ter “muita cadeia para cair”. Recuperamos, por
oportuno que, em se tratando do terceiro grau, apenas há a remissão de pena por
estudos se o aluno obtiver aprovação na atividade acadêmica, isto é, a reprovação
na atividade curricular confere nulidade à remissão de pena por estudos quanto
àquele componente curricular.
O que se percebeu é que esse benefício penal não tem sido quesito
preponderante nas respostas e que os estudantes, nessa trajetória para o ES,
passam a compor um cenário estudantil e de vida mais complexo que o interesse
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pragmático de obter o referido benefício. Ademais, o cotidiano carcerário traz
questões imediatas e desconfortáveis aos sujeitos, de acordo com o que
observamos, por exemplo: o ócio e o sentimento de banimento social, aspectos que,
a nosso ver, interferem sobremaneira na composição da identidade dos indivíduos
nessa fase de suas vidas.

4.2 Gestores educacionais

Os dois gestores educacionais entrevistados foram: a coordenadora
pedagógica e o diretor da IES concedente no convênio firmado com o Governo do
Estado, por intermédio da então Secretaria de Estado de Defesa Social.
Em virtude de seu acompanhamento diário do contexto prisional, prepondera
na fala da coordenadora pedagógica a compreensão longitudinal da trajetória
desses estudantes de graduação. Isso só acontece porque ela tem acesso ao
percurso escolar, indo da finalização da educação básica ao ingresso no ensino
superior, passando, na maioria dos casos, pela participação estudantil no ENEMPPL.
De acordo com a entrevistada, esse contato cotidiano lhe tem permitido
observar mudanças ligadas a certo “refinamento” dos estudantes, o que ela aponta
poder ser percebido através de nova apropriação linguística, em suas palavras, a
“qualificação do vocabulário”. E ela prossegue, afirmando perceber a possibilidade
do início de novo tipo de relação interpessoal, “mais respeitosa” no trato. Segundo P.
Bourdieu, isso se define como capital linguístico e avança nas oportunidades dos
indivíduos no campo específico dos especialistas da linguagem, como demonstra o
trecho a seguir:
O indivíduo que domina, por exemplo, o padrão culto da língua – aquele
reconhecido como legítimo (correto) pelas instâncias às quais foi
exatamente atribuído o direito e o dever de avaliar e classificar as formas de
linguagem (sobretudo, a escola e os especialistas das áreas da linguagem),
beneficia-se de uma série de vantagens sociais. O domínio da língua culta
funciona como uma moeda (um capital) que propicia a quem o possui uma
série de recompensas, seja no sistema escolar, seja no mercado de
trabalho, seja até mesmo no mercado matrimonial (NOGUEIRA, 2006, p
41).
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Outra questão importante que emerge no diálogo é o fato de não ter havido,
como rememora a responsável pedagógica, um amplo debate com as pedagogas do
sistema prisional mineiro acerca da possibilidade de se firmar o convênio com a
oferta da ES. Ela não se recorda de ter recebido qualquer informativo, consulta ou
convite no decorrer de 2012, ocasião em que alguns setores debateram os termos
do acordo nas dependências da SEDS, na Sede do Governo Estadual Mineiro.
Além da percepção da oferta dos bens educacionais no âmbito do sistema
prisional mineiro como um todo,

a responsável pedagógica também se atém a

importantes aspectos do cotidiano que interferem na transição educacional para o
ES. Ela cita a dificuldade de compor o acervo de documentos escolares necessários
para efetivação da matrícula no ES, que muitas vezes tem que mobilizar um grupo
de familiares dos estudantes para que isso aconteça. Ela sinalizou a importância da
participação ENEM-PPL, pois facilita o acesso à documentação escolar que lhe é
necessária, atinente, particularmente, à conclusão do ensino médio.
Na entrevista com o segundo gestor educacional, o diretor da IES proponente
do acordo enfatiza que não realiza acompanhamento próximo do número de
ingressantes, desistentes, reopção de curso, etc. Sua visão, ao que parece, é mais
do convênio como um todo, isto é, do horizonte de um acordo que pode permitir aos
estudantes matriculados novas possibilidades de inserção social. O gestor
demonstra que tal iniciativa institucional vinha se tecendo juntamente com sua
experiência como empresário educacional e que não teve inspiração em iniciativa
precedente.
Merece destaque, com base na entrevista e na documentação consultada,
que o convênio que garante 200 vagas na graduação a distância no âmbito do
estado de Minas Gerais não conta com apoio de quaisquer programas de
financiamento estudantil, tampouco de renúncias fiscais. Em se tratando do mundo
empresarial, trata-se de episódio curioso e que nos enseja acreditar ser uma
experiência institucional embrionária inovadora, que pode deixar resultados que a
fortaleçam no futuro.
Na qualidade de empresário experiente, o gestor educacional enfatiza ser
este o papel social de sua empresa, aliás, bem recebido pelo sistema prisional
mineiro, não obstante as limitações logísticas enfrentadas nas diversas UPs do
estado. A nosso ver, ao mesmo tempo em que é possível, e fácil, identificar que se
trata de uma ação com forte cunho social, tendemos a acreditar também serem
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estes os primeiros passos para a ampliação do sistema de educação superior
privado, dirigido a um público cada vez maior e com chances educacionais cada vez
menores.
Poderíamos projetar que, com o fortalecimento do ENEM-PPL e seu caráter
de certificação, certamente esse fosse um novo público para a educação superior.

4.3 Gestores judiciais

Entrevistamos três gestores judiciais responsáveis pela Comarca onde se
encontra a UP estudada, a saber: a Juíza Titular, o Defensor Público e a Promotora
de Justiça.
Em contato com a Juíza Titular, foi possível observarmos o assoberbado
contexto de trabalho referente à dinâmica da Comarca mineira com maior número de
processos penais. Nos limites de suas competências, ela assegura que o Poder
Judiciário tem demonstrado apoio às necessidades dos estudantes de graduação
que chegam à sua esfera, às quais ainda são poucas. Duas preocupações orientam
a postura da Magistrada: a oportunidade de evitar o ócio no espaço prisional e a
necessidade de serem trabalhados caminhos que contribuam para evitar a
reincidência criminal. Ambas convergem para uma iniciativa de viabilizar o ingresso
de custodiados na ES.
Como observa, o convênio tem-se robustecido a partir de 2014, o que
significa que as demandas estudantis começam a chegar, nos últimos meses, ao
Poder Judiciário. No limite do que se pode e da previsão legal, tenta-se acolher as
demandas para evitar eventual evasão do convênio. As limitações logísticas das
UPs aparecem na fala da representante do Poder Judiciário como elementos
limitadores, bem como as inevitáveis transferências diárias dos presos para melhor
alocação dentro do sistema prisional mineiro. Enfim, pelo que se pode perceber, o
Poder Judiciário pactua com a iniciativa por reconhecê-la como mais uma ação de
reintegração dos indivíduos ao meio social.
O Defensor Público, por ter contato direto e regular com os detentos da UP
pesquisada, apresenta um quadro detalhado acerca do convênio e dos desafios
ligados ao ingresso no ES. Assegura, logo de início, o apoio da Defensoria Pública a
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todas as ações educacionais que oportunizem aos custodiados a chance de
reintegração social e combate ao ócio nos espaços prisionais.
Apesar de reconhecer a importância do convênio e do acesso ao ES por tais
sentenciados, bem como a boa intenção dos agentes públicos e privados que
firmam convênios com o sistema prisional diariamente, reconhece limitações
evidentes. Por meio do contato com os estudantes atendidos, o Defensor Público
aponta, com clareza, as limitações logísticas da UP pesquisada, que reúne apenas 5
computadores defasados, com dificuldades diárias de acesso à rede e locados em
uma sala com pouca ventilação, iluminação e condições ergonômicas inadequadas.
Pelo acompanhamento que tem prestado à população prisional da UP
pesquisada e, também, aos estudantes da ES, compreende que a circunstância
prisional é preponderante na decisão de retomar os estudos em nível superior. Isto
é, a oferta gratuita e as condições favoráveis ao ingresso facilitam a adesão dos
custodiados ao convênio. O Defensor Público, ao analisar a trajetória nos estudos de
terceiro grau, aponta a remissão de pena como fator decisivo na retomada
estudantil. O que o faz chegar a tal conclusão é o fato de que, face à progressão de
pena ou mesmo diante da oportunidade de saídas temporárias (saída para Dia dos
Pais, Natal, etc.), alguns dos estudantes matriculados não voltaram e retomaram
suas atividades estudantis, muito menos o cumprimento do restante de suas penas,
isto é, evadiram do convênio.
A Promotora de Justiça, recém empossada na Comarca, como vimos,
manifestou o apoio do Ministério Público no que tange às ações de ressocialização
dos custodiados. No entanto, não acompanhou o debate e diz ter acesso a notícias
não precisas da existência de custodiados matriculados no terceiro grau, através do
ensino a distância. Assim como o trabalho, acredita que o acesso à educação pode
trazer vários elementos positivos quanto à autoestima do sentenciado, bem como
sua sensação de pertencimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As investigações prevalecentes no campo educacional, bem como a produção
acadêmica nos programas de pós-graduação da área espalhados pelo Brasil, na
última década, tem se dedicado às mais variadas temáticas, às quais apuram tanto a
qualidade dos serviços educacionais quanto as condições cada vez mais detratoras
dessa atividade profissional.
Os estudos ligados à educação superior, no Brasil, tem se debruçado sobre
questões como: a expansão desmedida da educação privada de ensino; os critérios
a serem adotados na tentativa de se incluir minorias historicamente excluídas dos
espaços universitários; as formas de financiamento estudantil para a camada
estudantil carente; os parâmetros que norteiam a avaliação da qualidade dos cursos
de graduação em oferta; a disparidade regional na oferta da educação presencial; a
dotação orçamentária desigual entre as universidades federais das diferentes
regiões nacionais; as altas taxas de evasão estudantil na educação a distância, que
lhe põe em xeque o investimento feito, assim como o pouco controle dos gastos com
a educação a distância, dentre tantos outros aspectos. Afirmamos, com segurança,
que pesquisas técnicas ou acadêmicas relacionadas à oferta educacional nos
espaços prisionais, em todos os níveis de ensino, se fazem urgentes.
Essa diversificação de estudos pode demonstrar, grosso modo, a fragilidade
do campo educacional como espaço próprio de litígios políticos, dentro das disputas
travadas no seio do campo burocrático, para recorrermos aqui ao caro conceito de
P. Bourdieu. Explicando, parece-nos evidente que a multiplicidade de micro campos
de disputas e demandas sociais indica uma agenda de políticas públicas da
educação superior que ainda caminha, por vezes, em passos lentos, para o
aperfeiçoamento em diversos vetores.
A presente tese, assim, traz contribuições para uma determinada área da
pesquisa educacional notoriamente incipiente, cujo tema central é a oferta do ensino
superior nos espaços prisionais. Apesar disso, reconhecermos avanços por outros
segmentos historicamente excluídos dos estudos superiores, como por exemplo,
parte do movimento negro, dos egressos dos sistemas públicos estaduais e
municipais da educação básica, das comunidades quilombolas. Em meio a esse
quadro de expansão/democratização da educação superior, nossa intenção foi a de
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desnudar as dificuldades logísticas, normativas e simbólicas ligadas às organizações
de uma determinada Instituição de Ensino Superior ao ofertar o ensino superior nos
espaços prisionais mineiros. O contato com a produção de dados institucionais e o
corpo incipiente de pesquisas acadêmicas atinentes à oferta educacional nos
ambientes carcerários nos força tecer uma espécie de autocrítica, pois percebemos
que a existência de (poucos) estudos de casos, em detrimento de estudos
comparativos (não identificados), talvez favoreça certa fragmentação na composição
de quadros de análise quanto ao tema em análise. Apesar disso, não deixamos de
registrar os amplos esforços mobilizados na realização da presente investigação.
Dessa forma, iniciamos pela verificação da forma em que a ascensão de
custodiados mineiros, de fato, ao ES vinha acontecendo. A partir daí, decidimos que
o primeiro esforço seria compor de um quadro de compreensão do sistema de
ensino superior brasileiro, em seus desafios, bem como as categorias e os conceitos
que orientariam nosso olhar na investigação de campo. Um quadro de categorias
conceituais que pudessem nos servir como “lentes de aumento”, em face da riqueza
dos dados apurados em campo.
Assim, procuramos construir um panorama do processo de expansão da
educação superior federal brasileira, a partir de 2006. Colocamos em evidência o
grupo de ações que emanaram daquele Ministério da Educação, que na ocasião
instituiu a Política Nacional de Educação Superior ora orquestrada pela Secretaria
de Educação Superior do (SESU) e tendo como base estatística os dados
produzidos pelo INEP. A implementação dessa política nacional acabou por arrastar
a criação de uma série de outras novas políticas, como: o ENEM, a Lei de Cotas, o
SISU, o Sistema UAB, o REUNI, o PROUNI, o novo FIES, a criação dos IFETs, etc.
Desse grupo de políticas, alcançou-se um aumento percentual de matrículas de
graduação das universidades públicas, especialmente de grupos sociais então
excluídos, que merece nota.
Diante do marco regulatório e dos dados referentes ao sistema superior
federal de ensino, o passo seguinte recorremos às formulações de Boaventura
Santos (2002, 2003) que enxerga o processo de expansão e diferenciação da
educação superior em concomitância às constantes reestruturações das formas de
capital, às quais demandam determinados tipos de profissionais, formas de
conhecimentos utilitários ligados à renovação e às novas demandas do mecanismo
de produção de bens de capital. Santos (2002), com a contundência de seu

156

pensamento, devassa as formas de diferenciação do ensino superior no sentido de
suprir demandas das classes altas e das classes operárias.
Na esteira desse processo, o autor português reitera que os espaços
legítimos de saber (ou espaços legitimados para a produção dos saberes) tantas
vezes negam a realidade, por meio do que ele define como a razão metonímica.
Desse contexto, fazem-se prevalecer, nos meios acadêmicos e demais mais
legitimadores (a arte, a ciência, a cultura, etc.) a cultura e os valores hegemônicos,
constituindo, ao cabo, uma prática de oferta dos estudos de nível superior dividida
em saberes e instituições legitimadas e legitimadoras e, em mesma medida, saberes
e instituições que permanecem não legítimas, silenciadas e alijadas do circuito
inerente aos diferentes campos (artístico, científico, alto postos técnicos, etc.).
Boaventura Santos (2002) coloca em xeque o papel político e social da
universidade, bem como o valor da certificação de terceiro grau, uma vez que ele é
circundado por variáveis importantes, como: o prestígio da instituição do egresso, a
mobilização do capital social para se colocar no mercado de trabalho, a
hereditariedade de determinados postos de comando, dente outras críticas que
aufere à oferta diferenciada da educação superior.
Portanto, primeiramente seguimos o rastro das reflexões do sociólogo
português, em que a universidade, isto é, a oferta dos estudos de terceiro grau, tem
se ampliado e diferenciado para as diferentes classes e frações de classe, sob o
mesmo processo e a forte influência da movimentação do capital internacional.
Nosso passo seguinte foi no sentido de compor um quadro de referência
teórica com as teias teóricas de outro sociólogo, P. Bourdieu. Vimos o papel das
heranças e do papel familiar no sucesso/fracasso dos indivíduos, de modo geral.
Como consequência, as aspirações sociais das subfrações de classe (operários,
camponeses, empregados sem qualificação, etc.) acabam por ser restritas não
apenas frente ao contexto familiar, mas com relação ao entorno de relações dos
indivíduos, o que consubstancia o seu capital social. P. Bourdieu converge suas
análises em torno, especialmente, da escola, como locus precípuo na legitimação
das hierarquias sociais. Isso se deve pelas instituições escolares, segundo ele, por
ater-se institucionalmente aos saberes eruditos, subestimando os saberes e
tradições das subfrações de classes desprovidas de capital cultural, capital social e
capital econômico.
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Vamos nos deter, aqui, em apenas uma das formas de capital cultural – o
estado institucionalizado de capital cultural. Isso por quê? Por que essa é a etapa
em que P. Bourdieu confere mais ênfase ao significado do passado escolar e
cultural dos indivíduos (o cursus estudantil), que acaba por ser mecanismo de
seleção e eliminação escolar, diminuindo as probabilidades escolares dos
estudantes das camadas populares chegarem ao ensino superior. Esse é um dos
aspectos exauridos por P. Bourdieu em suas reflexões, isto é, o significado da
diplomação/certificação quando se refere aos abastados em contrapartida aos
“excluídos do interior” (termo pulverizado em sua obra) que ousam se diplomar.
Mesmo reconhecendo o poder simbólico e limitadamente legitimador dos
indivíduos pobres que finalizam os estudos superiores, P. Bourdieu aponta que a
entrada dessa subfração de classe no mercado profissional é, regularmente, repleta
de dificuldades. Isso se deve porque as camadas populares dependem (mais que os
abastados) do prestígio da instituição pregressa, bem como a círculo de relações
sociais que se tecem no decorrer do ensino superior, particularmente, nos momentos
de socialização e interação com bens culturais (exposições artísticas, viagens,
encontros em clubes seletos, etc.), dos quais os “excluídos do interior” não
participam. Dessa forma, o capital social que poderia lhes conferir melhores postos
de trabalho acabam por circular entre os poucos abastados. A consequência dessas
reflexões é quase uma só – as limitações da certificação do terceiro grau não são
objetivas e inatas a todos os diplomados.
Encerramos o itinerário teórico da tese à luz das considerações de L.
Wacquant, que demonstra que a política de encarceramento em massa acontece
pari passu ao desmantelamento das políticas de amparo social. Para ele, essa nova
forma de gestão da insegurança social, (baseada nas formas de oferta do
desemprego, nas condições precárias de trabalho, nos trabalhos informais, no
amparo às gestantes, etc.) tem, paulatinamente, tomado conta dos grandes centros
urbanos. A desestruturação do amparo social acaba por justificar uma consequente
desordem social ligada à pobreza, o que o capital detrator tem justificado, segundo
Wacquant (2007), com o fortalecimento do aparato policial e judicial de penalização
das camadas que se encontram desamparadas pelas políticas cada vez mais frágeis
do braço esquerdo, em complementação do modelo por P.Bourdieu, em que
tribunais, polícias e a prisão passam a ser forças significativas nas disputas no
âmbito do campo burocrático (WACQUANT, 2012, p15).
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Em suma, o que confere originalidade e a máxima importância ao
pensamento de Wacquant é o fato do insight, em todas as suas obras, que a prisão
é bem mais que um espaço de cumprimento da lei, mas uma nova esfera de poder
político, que se situa nas regiões mais vulneráveis dos espaços sociais e que, ao fim
e ao cabo, viola de forma deflagrada a cidadania democrática dos candidatos à
massa carcerária (WACQUANT, 2012, p. 12).
Após apresentamos o escopo teórico que sustentou a tese, chegamos à
hipótese central e ao panorama que a pesquisa de campo nos permitiu construir.
Dado que vários grupos de custodiados de unidades prisionais mineiras acessaram
a educação superior privada, por meio de um convênio e via educação a distância,
nossa hipótese da opção dos detentos pela ES partiu dos seguintes elementos: (i) a
expectativa de reinserção no mundo do trabalho com melhores credenciais de
formação escolar formal de nível superior; (ii) a reelaboração da autoestima em
detrimento dos estigmas/rótulos; (iii) a expectativa de recomposição dos vínculos
familiares e, finalmente, (iv) o benefício da remissão de pena. A seguir, vamos
apresentar nossa impressão sobre cada uma das variáveis acima, salientando que
vamos propor uma impressão geral do grupo de estudantes entrevistados.
A primeira variável, a expectativa de (re)ingresso no mercado de trabalho,
grosso modo, apareceram parcamente. As respostas não foram muito enfáticas e
assertivas, como vimos. Isto é, não percebemos ter havido uma adesão evidente dos
estudantes ao horizonte que a diplomação da graduação poderia lhes oferecer.
Poderíamos inferir que os motivos fossem de várias ordens, como: o bacharelado de
Administração de Empresas não ser o curso de predileção de alguns estudantes; a
alegação de uma espécie de desprestígio do ensino a distância, como um estudante
demonstrou discretamente; a baixa autoestima profissional em virtude de ser
prontuariados. Mas uma explicação nos parece ser bem consistente. Como a
maioria dos entrevistados estava ainda no 1º ou 2 º período, é muito provável que

eles ainda não tenham incorporado o universo de chances do curso, os
caminhos que podem se abrir com aquele tipo de formação. Em outros
termos, existe uma forte possibilidade de que eles ainda não tenham
construído um ethos estudantil, geralmente o considerável motor das
expectativas profissionais.
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No que se refere à segunda variável, a recomposição da autoestima,
pudemos observar que as respostas diziam muito: “tem mudado o olhar dos outros
sobre mim”, “as pessoas não me viam como antes”. Apesar de termos observado
que os estudantes relatavam o início de mudanças internas, na forma de olhar o
mundo, de se reportar ao outro, de lidar pacificamente com situações conflituosas,
ficou evidente que a autoestima não é uma questão exclusivamente subjetiva,
individual. Isso se fez ver quando nas respostas apareciam questões como: “agora
os outros não me veem como antes”, “meus vizinhos não têm mais medo de mim”,
“as pessoas viram que eu sou capaz”, “eu não me sinto como antes”.
Isto é, a autoestima, ao mesmo tempo em que é uma reelaboração interna, é
também fruto do julgamento e da imagem que as pessoas fazem umas das outras.
Em síntese, quanto a essa variável, observamos que, de modo geral, foi possível
perceber sinais positivos de mudanças, internas e na nova forma que os estudantes
vinham começando a adotar com os demais estudantes, detentos e trabalhadores
da unidade prisional.
Uma questão interessante que emergiu, é que a volta aos estudos, o ingresso
no ensino superior, arrefeceu a tensão inata ao espaço carcerário, uma vez que os
entrevistados, boa parte deles, afirmaram que começaram a ficar cada vez mais
distantes das querelas e atritos rotineiros nos pavilhões e nas celas. Segundo eles,
começaram a voltar mais para em si mesmos, tornarem-se autocentrados e
atrelados às tarefas escolares constantes. Para eles, ao que pudemos perceber,
houve uma espécie de pacificação interna e/ou sentimento de isolamento social, o
que acabou por se refletir no entorno e no cotidiano carcerário deles.
Quanto à recomposição dos vínculos familiares, este foi o elemento que
preponderou nas respostas e no que apuramos na pesquisa. Apesar de um ou outro
estudante não se reportarem detidamente aos seus familiares, a maioria fez dessa
temática o centro das entrevistas. A família, ao que pareceu no diálogo com boa
parte do universo estudantil da pesquisa, lhes é o esteio e a esperança de retorno
ao mundo social fora do cárcere. A retomada aos estudos foi fator que ora
fortaleceu, ora fez se retornar vínculos e ora foi influência para que pais e filhos
desses estudantes também retornassem aos estudos.
Mais que a ajuda nos trâmites burocráticos que se fizeram necessários
(providência de documentação escolar, compra de materiais didáticos, visitas
regulares, etc.), os respondentes destacaram que as famílias começaram a tratá-los
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de uma nova forma. Segundo eles, os familiares começaram a perceber que a vida
do seu ente encarcerado não estava perdida, que o tempo em que estavam no
cárcere estava sendo ocupado com oportunidades que alguns alegaram jamais
terem aventado foram do espaço prisional, que é o acesso à educação superior.
O quarto item de nossa hipótese, que é o benefício da remissão de pena por
meio dos estudos, não apareceu com contundência nas respostas, enfraquecendo
este item da hipótese. Apenas 2 respondentes se referiram à remissão de pena
como motivo de retorno aos estudos, os demais alegaram outros motivos para o
reingresso escolar e estarem cursando a graduação. De acordo com o Defensor
Público, que tem contato direto com os detentos, a remissão de pena por estudos é
o primeiro aspectos levantado nos encontros com a Defensoria. Apesar disso, nas
entrevistas, não percebemos que o benefício da remissão de pena tivesse sido fator
que os tivesse incitado a buscar o cotidiano escolar. Ao contrário do tema família,
que lhes despertava (na maioria dos respondentes) zelo, atenção, alegria, o tema
remissão de pena lhes parecia insosso, pouco motivador. Esse retorno incipiente,
quando questionados quanto ao benefício da remissão de pena, não corroborou este
elemento de nossa hipótese.
Uma vez arrematada nossa impressão dos dados apurado em campo frente à
hipótese de pesquisa formulada, agora merece análise determinados aspectos do
convênio que motiva a transição educacional estudada. A nosso ver, trata-se de uma
ação institucional absolutamente inovadora, ainda que embrionária. A pesquisa de
campo sugere que as práticas ligadas ao convênio tem se aperfeiçoado. Exemplo
meritório é o fato de que a unidade prisional definiu, agora, que para pleitear uma
vaga de graduação do convênio, o detento deverá realizar o ENEM-PPL. Tal ação,
além de favorecer uma disputa mais equânime pelas vagas, facilita a reunião dos
documentos escolares indispensáveis para a realização da matrícula na educação
superior. E isso, observamos, conta com o envolvimento ativo e positivo de todos os
trabalhadores do espaço carcerário, especialmente da equipe pedagógica
responsável.
Apesar desse envolvimento positivo, e apesar de a unidade prisional reunir
um número de detentos muito além de sua capacidade inicial, observamos que a
divulgação da política pública de realização do ENEM-PPL, isto é, dentro dos
espaços de privação de liberdade, para cidadãos maiores e menores de 18 anos em
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litígio com a lei, mereceria uma divulgação de maior alcance, de modo que todos os
detentos tivessem acesso à informação.
As entrevistas mostraram que os estudantes ora souberam por meio de
colegas que já estavam na graduação, ora por meio do contato com a equipe
pedagógica da unidade prisional. Importante deixar claro que, a nosso ver, tal
divulgação, em convergência com os princípios constitucionais da impessoalidade e
da publicidade, talvez não fosse tarefa precípua das unidades isoladas, mas de uma
ação mais abrangente do setor central do sistema prisional mineiro responsável pela
reintegração do preso.
Não obstante entendamos se tratar de um acordo institucional que ainda se
encontra em ajustes e ainda no início, não deixaríamos de salientar que merece ser
trazida à baila a oportunidade de uma contrapartida maior do setor público para o
sucesso do convênio, assim como o sucesso escolar dos estudantes nele
envolvidos. Nesse momento, nos referimos a questões de ordem prática, como a
disponibilização de um espaço educacional adequado (iluminação, ventilação e
ergonomia, por exemplo), um número maior de computadores e máquina um pouco
melhores, a garantia do acesso constante à internet, a tentativa de compor um
espaço nas bibliotecas nas unidades prisionais que participam do convênio com
obras relacionadas aos cursos nos quais os estudantes estão ligados (o que poderia
ser alcançado por meio, por exemplo, de convênios e/ou doações de editoras).
No que se refere à participação do poder público, é necessário apontar,
também, que o ensino a distância público tem sido ofertado a vários públicos e
encontra-se disperso em todo o território nacional, conforme exposto no teor da tese.
A questão que urge, no arremate da pesquisa, é a conclusão da não participação
pública, bem como o silêncio das políticas públicas educacionais para o público
carcerário, que se encontra predominantemente entre 18-29 anos de idade – a
mesma faixa etária para a qual as chances de acesso ao ensino superior deveriam
se alargar. Tal fato deixa evidente a incipiência do diálogo e a colaboração
federativa (União e unidades federativas) nesse aspecto.
Mesmo reconhecendo o cenário desalentador dos espaços prisionais
brasileiros, entendemos que o acesso educacional, a retomada ao cotidiano escolar
e a ascensão estudantil são caminhos que remetem a benefícios de toda ordem. Por
exemplo, o arrefecimento de tensões inerentes ao espaço carcerário e muito ligadas
ao ócio, à chance de o indivíduo centrar-se em objetivos pessoais positivos, à
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possibilidade de redução da reincidência criminal em virtude da construção de novas
perspectivas.
Por fim, a nosso ver, por um lado, é possível depurar que há evidente
mobilização de todos os trabalhadores envolvidos nas várias etapas que abrangem
a oferta da educação superior em análise. Por outro lado, a presente tese reúne
indícios de que os esforços, no âmbito da Administração Pública, poderiam ser mais
arrojados, se se considerar que tais investimentos beneficiam tanto os estudantes
bolsistas e seus contornos sociais quanto às demais estruturas sociais, como um
todo.
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