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AS LEITURAS E OS SENTIDOS DAS NARRATIVAS DOS SUJEITOS 

NO CÁRCERE 
 
 
 As próprias narrativas dos sujeitos acerca de si1 nos dão uma idéia, 

ainda que sucinta, das representações que têm de si, dos outros e do cárcere. 
 Abaixo, alguns trechos das narrativas dos sujeitos-leitores participantes 

do curso de extensão realizado no cárcere. Os depoimentos abaixo são das 
presidiárias Anatália, (22 anos), Iristela Miranda (26anos), quando 
entrevistadas pela repórter enviada a serviço da UNEB - Campus I, que as 
visitou na 16ª Delegacia Circunscricional de Jacobina em dezembro de 20052, 
responderam para a jornalista o que tinha significado para elas ter participado 
do curso de extensão realizado pela UNEB/ Jacobina. 

Para Anatália, o curso foi assim definido: 
 

 Antes do projeto Trilhas na construção do ser, tinha pouco interesse 
pelos livros. Preferia gastar meu tempo ouvindo os últimos sucessos do rádio, 
ou assistindo tevê.”Hoje, depois do curso adora memorizar versos. 

Para Iristela, o curso foi assim avaliado: 
Eu já gostava de ler quadrinhos e fotonovelas. Com o curso passei a escrever 
poesias e ler.[...] É uma alegria imensa durante as aulas, as professoras são 
uns amores, conversam bastante com todos nós alunos então fica fácil para 
nós aprendermos a nos desenvolver, etc. Quero agradecer as professoras 
Edjanne e Sandra por nos dar essa oportunidade de participar das aulas e 
também por escolher nós presidiários. [...] É um privilégio muito importante 
para mim. 

Quando questionadas sobre o gênero textual e autor que gostam, 
responderam: 
Gostamos de poesia e da obra de Jorge Amado. Preferimos versos e também 
uma boa prosa, porque já recitamos e escrevemos. 

Para Pedro o curso foi: 
 Um imenso prazer participar do trabalho. Queria que vocês- professoras 
tivessem vindo antes- mas nunca é tarde para aprendermos coisas boas. Só a 
presença de vocês já faz em sentir como se eu estivesse lá fora no 
mundão![...]Aqui dentro fico inriqueto, porque sinto vontade de estudar e não 
tenho oportunidade[...] é bom conhecer pessoas como vocês que reconhecem 
que não somos como muitas pessoas pensam.(sic) 

                                                 
1 Narrativas retiradas da coletânea de textos/depoimentos dos sujeitos – leitores participantes do Curso de 
Extensão realizado em 2002, na 16ª delegacia circunscricional de Jacobina pelas alunas do 8º semestre de 
Letras, Edjane Amaral e Sandra Marques, intitulado Leitura dialógica: trilhas na construção do ser, 
coordenado pela profª Ana Lúcia Gomes da Silva. Considerando o limite para este artigo, deixamos de 
incluir a análise dos resultados das entrevistas com o delegado e chefe da custódia, (resultado do estudo 
exploratório, realizado em jan/fev. 2006 na 16ª delegacia circunscricional de Jacobina), o que faremos 
como desdobramento deste artigo, produzindo um dos capítulos da tese. Registramos apenas alguns 
trechos do material que já temos “coletado”, construído, e que será analisado no capítulo apropriado. 
2 A reitora da UNEB - Ivete Sacramento, solicitou que fossem indicados projetos de ações afirmativas 
realizados em sua gestão - 1998-2005, nos vários campi da UNEB, enviando uma jornalista a Jacobina, 
para entrevistar as referidas presidiárias. Registrou no seu relatório de gestão os depoimentos e fotos das 
mesmas. Ambas já foram julgadas e atualmente cumprem pena no presídio feminino Lemos de Brito em 
Salvador. Pegaram mais de 20 anos, por homicídio qualificado. 
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Pedro também retrata que o mais emocionante e marcante do curso foi: 
Primeiro dia quando as professoras pediu para nos olhamos no espelho em um 
local separado e sozinho. Quando olhei, me vi e tinha escrito no espelho: “você 
é importante e especial, um sujeito singular. Ninguém no mundo é igual a 
você.” Fiquei tão emocionado que não tinha palavras. Outro momento foi 
quando todos cantamos a música amigos para sempre. (sic). 

Para Edmilsom e Agnaldo, o curso foi definido a partir de uma memória-
referência, observem leitores:  
É difícil falar de um só fato, mais o que me marcou bastante foi quando as 
professoras colocaram o cd com a música amigos para sempre e todos 
choraram (sic). 
 Juntos choramos e  cantamos  aquela música amigos para sempre - foi  o que 
marcou no curso. 

Orlando afirma sobre o curso o seguinte: 
Tenho certeza que vou aprender muitas coisas e mostrar para a sociedade que 
nós presos temos muita sinceridade e merecemos mais oportunidades para 
quando voltarmos para a sociedade temos uma vida melhorada e muita paz 
que é  o que nosso país precisa (sic). 

Os depoimentos sobre o curso tiveram sentidos diferenciados para 
homens e mulheres. No geral, os homens analisaram a importância do curso 
articulando nos discursos a imagem que os outros têm deles, enfatizando que a 
sociedade deve dar novas oportunidades para os mesmos. Para encontrarem 
aliados quanto às suas imagens, trazem para o discurso a voz das professoras, 
conforme depoimentos de Orlando e Pedro, ratificando que as professoras, 
diferentemente da sociedade, os vêem como seres humanos que ainda 
merecem confiança. Quanto ao aprendizado dos temas trabalhados no curso, 
não mencionam,  ao contrário das presidiárias Anatália e Iristela, que 
afirmam terem mudado seus hábitos no presídio após o curso, já que usam o 
tempo para ler, escrever poesias e textos em prosa. A familiaridade com a 
leitura lhes possibilitou eleger novas preferências, num contexto em que 
conviviam diariamente com mais de 50 encarcerados, tendo apenas elas duas 
do sexo feminino. 

Esses relatos dos memoriais nos remete ao que o autor Alberto Manguel 
(1997,p.19-20) afirma: 

Todos nós lemos a nós e ao mundo à nossa volta para 
vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para 
compreender, ou para começar a compreender. Não podemos 
deixar de ler. Ler, quase como respirar é nossa função 
essencial. Aprendi a escrever muito tempo depois. Aos sete 
anos de idade. Talvez pudesse viver sem escrever, mas não 
creio que pudesse viver sem ler. Ler - descobri- vem antes de 
escrever [...] uma sociedade pode existir sem escrever, mas 
nenhuma sem ler. 

 
As cursistas Iristela e Anatália ratificam de alguma forma a ação da leitura 

nas suas vidas como prática social concreta que, conforme explicitou Manguel 
na citação supra, começamos a compreender o mundo, o que somos, onde 
estamos, pela leitura, na leitura e com a leitura. 
 Para os homens, as referências ao curso vieram permeadas de suas 
vivências com o público, através das expressões “lá fora no mundão”, “mostrar 
para a sociedade”. Em contraposição aos depoimentos de Edmilsom, Agnaldo 
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e Pedro, cujos efeitos da memória se dão a partir da memória-referência, 
destacando o emocional, o afetivo do grupo, amizade, gerada com o curso, 
como aspectos que deixaram marcas profundas desencadeadas pela música 
Amigos para sempre, e da cena do espelho, para Pedro. Este episódio faz 
emergir a força dos diferentes sentidos construídos por homens e mulheres 
participantes do mesmo curso. Nesse sentido, as memórias e recordações 
sinalizam o que Alberto Lins (1999), afirma ao dizer que “[...] a/s memória/as 
é/são também garantia de constante dialogicidade e polifonia, nos sentidos das 
falas e da escrita, do corpo, das relações interpessoais e na constante criação 
da identidade narrativa”. 

Todos esses elementos foram perceptíveis nos trechos trazidos pelos 
cursistas, cujos excertos, estão sendo objeto de nossa interlocução.  

  É relevante ainda marcar que, quebrando “esquemas e estereótipos de 
gênero”, tivemos as memórias-referência quanto ao emotivo, às relações 
interpessoais, à amizade e ao choro, no texto de dois homens. Essa 
ocoorência, esperava-se encontrar nos relatos das mulheres, por serem 
consideradas nos discursos históricos construídos sobre elas, mais frágeis, 
seres do cuidado, mais emotivas, menos racionais e objetivas. É interessante 
perceber que todos choraram, segundo o depoimento de Edmilsom e Agnaldo, 
embora o termo todas esteja apenas implícito no texto; é o que na Análise do 
discurso, (AD) – “está presente por sua ausência”, conforme sinaliza Michel 
Pêcheux (1997), porque homens e mulheres estavam juntos cantando e 
chorando, deixando o registro da quebra do “esquema”, do esperado, que seria 
as mulheres terem chorado e relatado nos seus textos esta memória-
referência. Homens e mulheres dotados de sentimentos, expressando-os sem 
resistências. 

A autora Rachel Soihet (1997), ao tratar da escassez das fontes acerca do 
passado das mulheres, com produções delas próprias, indica os depoimentos, 
jornais, diários, missais, cartas, que são exemplos dos registros femininos, e 
sinaliza ainda, a forma como as mulheres selecionam os fatos que devem ser 
narrados. Nos memoriais dos homens e mulheres, essas lembranças e 
registros são diferenciados, pois o cotidiano vivenciado por ambos trazem 
sentidos que incluem filhos, família, pais e maternidade, enquanto  o vivenciado 
pelos  homens aparecem os amigos, os encontros nos bares, no futebol, tendo 
o público como lócus mais marcante, e  para as mulheres o lar, o privado como 
lugares presentes no seu fazer cotidiano. 

 Quando solicitados a escreverem sobre um fato que marcou suas vidas 
profundamente, os memoriais de Pedro, José Carlos e Dilton trazem o mesmo 
fato: o dia em que foram presos, ratificando o que explicitamos sobre as 
memórias e os sentidos desencadeados em mulheres e homens. Assim, 
narram: 

Para Dilton Soares Ramos: 
 O momento que mais marcou a minha vida profundamente foi em 09.02.2000, 
quando eu entrei em um bar e pedi água para beber. Na seqüência, chegou a 
viatura com quatro policiais. Eu estava com um objeto dentro do bolso, eu 
tentei sair para jogar em algum lugar, só que não deu tempo e os policias me 
pegaram e me trouxeram para esse lugar. Nesta hora, que fui detido, eu estava 
com meu cunhado e alguns colegas. Esse momento foi o que marcou mais a 
minha vida e nunca esquecerei. (sic). 

Para José Carlos Santana Pereira: 
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 Numa tarde de domingo, fui a casa de um colega, chegando lá, começamos a 
beber e depois de duas horas chegou um inimigo de meu amigo, ele já estava 
alcoolizado e logo os dois começaram a discutir. O inimigo do meu colega 
puxou uma arma e começou a atirar. Meu colega logo em seguida entrou em 
luta corporal para tomar o revólver dele.  
Meu amigo com o copo ensangüentado pediu socorro para que eu lhe 
ajudasse, ouvi os gritos dele só que eu estava ajudando quando chegou outro 
cara que era amigo do outro. 
Aquele levou-o para o hospital, eu desesperado peguei o meu amigo e levei-o 
para o hospital também. 
Quando eu cheguei no hospital, o outro já estava na mesa de operação e meu 
colega foi internado. 
Assim que ele foi internado chegou o amigo do outro e ele foi telefonar para a 
polícia, dizendo que eu estava no hospital. 
Em seguida, chegaram os policiais que me abordaram, me levaram para o 
complexo policial para eu dizer o que tinha acontecido e neste acontecimento 
eu acabei ficando preso. 
Essa foi uma história que ficou marcada em minha vida.(sic) 

 Para Pedro da Silva: 
O momento que marcou minha vida profundamente foi no dia 09/03/00. 
Quando eu estava na companhia de mais três colegas, fomos surpreendidos 
por policiais, onde os mesmos relataram que nós estávamos sendo acusados 
de cometer atos criminais contra a lei judiciária. Eu fiquei tão constrangido que 
nem acreditei. Pensei que era uma brincadeira. Só que era realidade pois 
nunca pensei que um dia teria que passar por isso. 
Tenho certeza de que nunca esquecerei daquele maldito momento, foi a coisa 
que mais feriu meu coração em todos os dias de minha vida até hoje. Foi uma 
dor tão imensa que ainda me sinto triste. 
E ainda permaneço aqui na expectativa que brevemente vou poder abraçar 
minha liberdade com toda garra e nunca mais deixar ela fugir de mim. (sic). 

 
Para Anatália Lopes dos Santos: 

[...] Gosto de rezar todos os dias para Deus abençoar minhas filhinhas e me 
ajudar a sair da prisão e enfrentar as coisas boas da vida. Gosto muito de 
cozinhar para as minhas filhinhas. Não estou fazendo isto porque estou presa. 
[...](sic). 

 
Os memoriais revelam em suas narrativas o que José Carlos Sebe Meihy 

(1996), explicita sobre como cada narrador conta a própria história trazendo em 
suas falas a forma das narrativas trágicas, dando conta da mensagem que quer 
passar trazendo em seus discursos um tom de vítimas, de tristeza profunda, 
buscando o leitor como aliado para sua história. Há ainda na narrativa de 
Dilton, pistas de que é culpado; pois, ao afirmar que estava com um objeto 
dentro da calça, diz ter tentando sair para jogá-lo em algum lugar, ao avistar a 
polícia, mas não deu tempo. “Está aí implícito o seu envolvimento em algum 
ato ilícito bem como está subentendido que o mesmo não é inocente, pois 
afirma em outro trecho da narrativa que: Os policiais me pegaram e trouxeram 
para este lugar. Neste trecho e no anterior, os não-ditos se configuram de 
forma mais pujente e contundente que os ditos, trazendo para a narrativa o que 
na AD é tido como “o que o texto não diz para dizer”. Dilton, portanto, revela 
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nos não-ditos, diferente dos demais companheiros, que estava realizando algo 
ilícito e por isso fora preso. Enquanto que José Carlos afirma o seguinte: 
Socorri meu colega e levei para o hospital.[...] Eu acabei ficando preso. 
Segundo ele, apenas por ter socorrido o amigo e ter levado ao hospital, após 
ter sido denunciado pelo inimigo do seu colega. Na narrativa fica registrado o 
sentido dúbio quanto ao trecho em que diz o seguinte: chegou um inimigo do 
meu amigo, ele já estava alcoolizado e logo os dois começaram a discuti.  Não 
se sabe quem já estava alcoolizado, se o inimigo que chegou, ou seu amigo 
com o qual já estava bebendo numa tarde de domingo. O tom da narrativa é de 
tristeza, melancolia e em nenhum momento deixa pistas de que se envolvera 
na luta corporal nem qual o motivo do atentado. Há, ainda, nos elementos 
lexicais escolhidos, expressões como: “entrou em luta corporal”, “cheguei para 
socorrer”, “me abordaram e me trouxeram para o complexo policial”, que 
sinalizam para um vocabulário que se aproxima dos termos constantes em 
depoimentos ao chegarem na delegacia e serem interrogados. A narrativa dá o 
tom de não querer deixar indícios de culpa no fato ocorrido. Está mais próxima 
de uma atitude heróica e solidária como ocorre nas narrativas épicas, bem 
como do objetivo e finalidade de se mostrarem inocentes. 

A narrativa de Pedro é marcada pelo trágico e pela dor; traz ainda, o tom 
emotivo e melancólico. Deixa nos não-ditos e implícitos que é inocente e até 
pensou ser uma brincadeira, pois nunca iria imaginar ter que passar por isso 
um dia: Fomos surpreendidos por policiais que relataram que nós estávamos 
sendo acusados de cometer atos criminais contra a lei judiciária. [...] eu fiquei 
tão constrangido que nem acreditei, pensei que era uma brincadeira, mas era 
realidade. 

Para Pedro, o tom narrativo e o teor dos trechos citados confirmam ter 
sido ele injustiçado. No seu memorial não há elementos que indiquem causa ou 
motivo de ter sido preso, entretanto, o trecho final traz uma contradição 
implícita de sua culpa ao afirmar em seu discurso o seguinte: “ainda 
permaneço aqui, na expectativa que brevemente vou poder abraçar minha 
liberdade com toda garra, e nunca mais deixar ela fugir de mim”. 

Ora, se praticamente em toda a narrativa há uma linearidade de um fato 
tido como injusto, como explicar que no último parágrafo, o narrador anseie por 
sua liberdade com toda garra e em breve, se não é culpado e não tem motivos 
para estar preso? Há, aí, a contradição discursiva que deixa emergir outros 
sentidos que se filiam e delineiam implicitamente a sua culpa, a sua infração 
perante a lei; razão pela qual está preso, privado de sua liberdade cujo valor é 
explicitado pelo narrador como fundamental em sua vida, pois afirma que 
“nunca mais deixar ela fugir de mim (liberdade)”. 

Segundo Alberto Lins (1999), [...] “a memória não somente como criação 
pessoal, mas como construção polifônica da sociabilidade [...] cria as pontes 
que unificam e aproximam, num mesmo espaço vivido, as múltiplas 
experiências da experiência”. 

As narrativas mesclam tons variados de sentimentos trazendo uma 
polifonia que se constitui de sentidos plurais mobilizando lembranças, valores e 
pontos de vista. Como afirma o autor citado, a construção polifônica é uma 
tessitura de sua experiência, mesclada por argumentos que criam e recriam 
sentidos e possibilidades. 

No memorial de Anatália, as marcas do privado ficam evidenciadas ao 
afirmar: Gosto muito de cozinhar para as minhas filhinhas. Não estou fazendo 
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isto por que estou presa..As memórias dão conta de pensar nas filhas, no lar, 
na cozinha, enquanto que mesmo no espaço do presídio, os homens trouxeram 
em seus memoriais o espaço público com recorte para narrar um episódio de 
suas vidas. Segundo Elizabeth Jelin (2002), as mulheres em suas memórias 
trazem testemunhos que dão vozes às mesmas, antes invisiblizadas dentro dos 
espaços privados, tendo como afazeres as tarefas domésticas, as lembranças 
voltadas para familiares e filhos. Para ela, as mulheres contam histórias 
diferentes dos homens, pois são baseadas em sentimentos e subjetividades, 
como bem ratifica a narrativa de Anatália. 

2. Cartografia das práticas educativas no cárcere: entre 
(des)encantos, astúcias e regras constituídas pelas ações dos sujeitos, 
imersos no cotidiano do cárcere 

Nos memoriais analisados, percebemos muitas ocorrências do que 
estamos considerando práticas educativas no cotidiano do cárcere, as quais 
são dotadas de poder, estratégias e astúcias, cujos saberes se instalam e são 
negociados com o poder instituído. Esse poder instituinte no cárcere é utilizado 
como forma de garantir o mínimo de condições para os que nele estão 
confinados. 

Ao analisar as práticas educativas no cárcere, tomamos como conceito 
de espaço, as idéias trazidas por Michel Certeau (1996, p.202), ao afirmar que: 
“o espaço é um lugar praticado. Assim, a rua geometricamente definida por um 
urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres”. Do mesmo modo, 
compreendemos que o espaço do cárcere é produzido pelos que nele 
convivem cotidianamente pela “prática do lugar constituído”, conforme afirma 
Michel Certeau (1996, p.202), e, amplia esse conceito ao afirmar que “existem 
tantos espaços quantas experiências espaciais distintas [...] por operações que, 
atribuídas a uma pedra, uma árvore ou a um ser humano, especificam 
‘espaços’ pelas ações dos sujeitos históricos”. 

Considerando, pois, que os relatos, para Michel Certeau (1996, 
p.203,204), efetuam um trabalho que, “transforma lugares em espaços ou 
espaços em lugares, organizando também, os ‘jogos das relações’mutáveis, 
[...] como caminhos e percursos das narrações cotidianas”, trazemos a seguir 
os relatos sobre as práticas educativas no cárcere e seus efeitos de sentido 
para cada sujeito, a partir dos memoriais produzidos pelos encarcerados no 
curso de extensão3. 

Assim se pronunciam os encarcerados: 
Quando eu era muito novo fiquei sabendo que o pessoal que estava 
me criando não eram meus pais. O meu avô, que era como eu 
chamava meu pai de criação, me colocou pra trabalhar, ao invés de 
estudar. 
Eu falei com meu pai para me colocar em uma escola e ele me 
respondeu que a minha escola era uma enxada nova. 
Depois que fiquei mais velho o estudo ficou mais difícil, comecei a viajar e 
trabalhar, então, tive que escolher: ou estudava ou trabalhava. Decidi 

                                                 
3 Curso de Extensão intitulado “Educação carcerária: (des)encantos, (des)crenças e os desvelamentos das 
histórias de vida/de leitura no cárcere “,  realizado no  cárcere com carga horária de 45h , no período de 
02.07 a 06.09.06 e realizado por alunos da universidade do estado da Bahia, selecionados e devidamente 
orientados, no período de 02.07 a 06.09.06, sob a coordenação da professora pesquisadora. 
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trabalhar, pois precisava sobreviver[...] Hoje só sei escrever o meu 
nome.(sic) 
(Waltenei Rocha Machado) 

 
Cadeia é um mundo cheio de regras e violência onde o filho chora e pai e 
mãe não ver.[...] cheio de regras e até de extorção do próprio preso. Ás 
vezes dar um vacilo experiente ou não,vai sofrer as consequências. 
Dependendo da pessoa, ela paga “um pau” [dinheiro] e tudo se ajeita. 
Enfim, temos que ser cauteloso em tudo que faz ou fala, porque aqui 
dentro não adianta erro de fala. 
Eu já presenciei várias vezes pessoas apanhar e tem que ficar calado. 
Mente pra seus familiares. Pede para que não tome nenhuma atitude que 
venha prejudicar alguém, senão, o’bicho pega’. Cadeia é assim, pessoa 
sofrendo conseqüências injustas e tem que permanecer em silêncio ou 
acabará se complicando ainda mais. 
Eu por pouco não sofri algo assim. 
Aqui na cadeia tem pessoas boas, como aí fora [sociedade], mas tem 
pessoas ipoqritas, ambisiosas, armadoras e aproveitadoras. 
É melhor não se envolver,’tirar a cadeia pelos cantos’- procurar algo pra 
fazer: um artesanato,ler, procurar pessoas que querem mudar isso aqui 
[cadeia] para melhor.Porque se não for assim vai sofrer mais e mais. 
[...] 
Estou gostando muito de poder estar partisipano do curso. Eu me sinto 
bem. Pesso para vocês ou os demais que mim ajude. Tem um ano e nove 
meses que estou aqui nesse inferno 
E eu não tenho dinheiro pra pagar um advogado para conclui o meu 
prosecu e a sim um  juiz razoave  a minha vida. Enfim eu estou disposto a 
qualquer coiza que fassa a minha liberdade. Palavras de um detento.(sic)  
(Silvano de Jesus da Silva) 

 Reinaldo Carvalho relata o seguinte: 

Apezar de estar preso fico feliz em nos receber trazendo novidades da 
sociedade, do mundo que nós vivíamos.4 
Falando[ sobre] nossa vida no cárcere todo lado que olhar não temos 
onde recorrer a não ser a Deus que tenha piedade de nós.[...] 
Gostei muito do convívio com as professoras. Gostei de estudar, mas não 
poço, pois tenho 46 anos e daqui pra frente tenho que cuidar de minhas 
filhas. (sic) 
(Reinaldo Carvalho) 
As falas dos encarcerados marcam o significado do curso e os sentidos 

construídos a partir do mesmo, enfatizando com essencial o tratamento 
recebido pelos professores; marcam também, o sentido do cárcere e seus 
efeitos, à medida que se sentem abandonados à própria sorte, tendo apenas 
Deus como força e refúgio. Relatam também acerca das atividades 
desenvolvidas no cotidiano do cárcere, buscando assim, usar o “tempo livre” 
com alguma tarefa útil, que os façam esquecer por alguns momentos suas 
“penas” a serem cumpridas, o atraso dos processos, a demora da justiça, 

                                                 
4 Idem nota número um sobre o curso de extensão realizado no cárcere. 
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fatores esses que os deixam aflitos e desesperançosos, conforme registram 
nos memoriais. 

Nos relatos que se seguem descrevem as relações estabelecidas no 
cotidiano do cárcere e analisam os comportamentos dos companheiros de cela 
e de ala, demonstrando o desafio de saber conviver com diferentes 
comportamentos, modos de ser e agir, sinalizando quer é fundamental a 
cautela, até porque, não sabem quanto tempo ficarão juntos neste ambiente. 
Entretanto, deixam explícito que existem pessoas sérias, companheiras, 
amigas, assim como o inverso. As narrativas que seguem ratificam esses 
aspectos. 

Fazemos de tudo para ajudar uns aos outros. Somos quase como uma 
família, pois estamos todos no mesmo veneno. Aqui, quando um ta com 
algum problema, sempre tentamos ajudar no que for possível. Coisas que 
no mundão não vemos sempre. 
Fazemos de tudo para não pesar a cadeia, ou seja, baixar a cabeça e 
ficar pensando nos problemas daqui e de lá de fora. 
Aqui, faço algumas atividades, tais como: jogar bola lavar roupa, fazer 
faxina, ajudar os camaradas, faço artesanato, leio a bíblia, faço 
brincadeiras, troco idéias. 
Fazendo tudo isso para ficar mais leve a cadeia, que temos para rastar, 
coisa que não sabemos quanto tempo vai durar. 
Aqui também tem altos e baixo, pessoas verdadeiras e pessoas falsas, 
coisas boas e coisas ruins. Temos que saber lidar com tudo isso. 
Mas todos tem fé em Deus, tem uma esperança de um dia sair daqui. A 
tendência é melhorar cada vez mais com este trabalho que vocês estão 
fazendo5, já é um bom começo. 
 E assim, vamos tentando sobreviver no inferno de Jacobina[cadeia]. 
Gostaria que a UNEB levaçe este trabalho a todas as cadeias da região 
ençinando e ouvindo todos os presos. Levar ao conhecimento das 
autoridades que alguns preciza de médicos pisiquiatra. 
(Carlos Adauto Ribeiro) 
Em relação aos efeitos do cárcere, fazem referências ao comportamento 

humano e às seqüelas que deixam nas mentes, uma vez que a experiência do 
cárcere é devastadora nos corpos e almas ali confinados, no espaço-tempo da 
prisão. É certamente o que afirma Michel Certeau (1994, p.216): “[...] talvez 
fossem apenas, no final das contas, as ágeis testemunhas da narratividade e 
de sua forma delinqüente [...] onde não há mais alternativa a não ser o 
alinhamento disciplinar e o desvio ilegal, uma forma de prisão e a errância [...]”. 

Os sentidos em corpos e mentes são inscritos e deixam marcas jamais 
esquecidas, até porque, cada dia, segundo os relatos contidos no memoriais, é 
pior que o outro, repleto de (des)esperanças, (des)encantos de toda 
ordem:moral, afetiva, pessoal, ambiental, etc. 

Carlos Adauto assim afirma sobre o cárcere e seus efeitos: 
O tempo que se passa preso desgasta muito a mente humana. Falo isso 
porque estou passando por essa experiencia infelizmente. (sic) 
(Carlos Adauto Ribeiro) 
Não sou santo, também não sou satanás. Sou apenas eu mesmo, José 
Sérgio Silva de Jesus. Quero mudar pra sempre. Queria uma vida nova 

                                                 
5 Refere-se ao curso de extensão que estão participando, conforme já explicitado na nota 
explicativa número um. 
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junto da minha família que eu amo mais que tudo nessa vida. Tenho que 
dar valor a minha vida que para uns não vale nada, mas para mim vale 
muito. 
[...] 

Eu errei, mas o mundo dá muitas voltas. Vai ser em uma dessas voltas 
que eu posso mudar para uma vida melhor. Vou mudar por mim e minha 
família que me ama muito. 
Eu nunca pensei que minha vida fosse mudar tanto depois que fui preso. 
Eu não achei ruim, talvez eu não tivesse vivo para contar a minha filha 
tudo que passei neste lugar, para ela nunca passar aqui. (sic) 
(José Sérgio S. de Jesus) 

 O relato de Zandonaide, que se segue, inicia-se por sua caracterização 
física e psicológica, fazendo um retrato de sua vida. Para tal, rememora a 
infância, a vida adulta e depois fala de sua estada no cárcere. O que para 
Ecléa Bosi (2003, p.66), se configura na narrativa do sujeito pela seguinte 
razão: “A narrativa é sempre uma escavação original do indivíduo, em tensão 
constante contra o tempo organizado pelo sistema. Esse tempo original e 
interior é a maior riqueza de que dispomos”. 

Essa riqueza nas narrativas foi a marca dos memoriais, pois trazem à 
lume, a riqueza das emoções, indicada por Bosi na citação supra, a do interior 
dos sujeitos, daquilo que lhes marcam a  alma. 

Percebemos ainda, lembranças diferenciadas em fases diversas das 
suas vidas: infância, juventude e adulto. Retratam as dores, revoltas, descasos, 
conforme observaremos na narrativa que segue. 

Meu nome é Zandonaide Marques da Silva, mais conhecido Caititu. 
Tenho 26 anos, sou natural de Canarana - BA, mas moro desde os 10 
anos de idade em Ourolândia. Sou de uma família pobre e humilde. Aos 
10 anos já trabalhava na roça com meu pai para ajudar em casa. 
Não tive como estudar, pois comecei a trabalhar muito cedo e não tive 

infância.[...] 
Dizem que a justiça existe, mas na verdade ela só existe para os fracos 
e farizeus (Só Deus liberta).(sic). 
(Zandonaide Marques) 

 As narrativas dos encarcerados trazem, em todas, um fio condutor que 
marca o cotidiano no cárcere. De forma geral e unânime, todos explicitam que 
a prisão é um inferno e traz graves conseqüências para cada sujeito que nela 
está encarcerado. As astúcias próprias utilizadas para sobreviverem na prisão 
reforçam a criminalidade, formam mais e mais sujeitos que são tratados como 
escórias sociais, mas que admitem em seus depoimentos não serem “santos 
nem satanases”; também explicitam como são tratados, como precisam ficar 
em silêncio diante de arbitrariedades, a fim de piorarem suas situações de 
detentos que esperam pela justiça para os julgar. 

Pagar pelos crimes cometidos é o que todos devem fazer; afinal, não 
estão presos por serem inocentes, como também alguns afirmam, mas as 
práticas que são realizadas como estratégia pioram sua condição humana, 
conforme sinalizam os memoriais de Carlos Adauto, Silvano de Jesus, José 
Sérgio Silva, de forma mais contundente. 

São essas práticas educativas que (des)educam, (des)encantam e se 
proliferam no cotidiano do cárcere que afirmamos ser negligenciada, 
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invisibilizada pela instituição, como se não soubessem de sua existência e de 
seu degradante  valor moral para cada preso/a . Por que não usar essas 
práticas educativas para (re)educá-los, (re)socializá-los, ao invés de os 
profissionalizar mais e mais no mundo do crime? 

Segundo a senadora Heloisa Helena (2005, p.01- 02), 6 a prisão é, por 
excelência , uma escola do crime. Ela afirma que 

 
 O pobre que está encarcerado vem das camadas mais pobres 
da sociedade, que roubou porque não tinha mais nada a 
perder e de quem a sociedade já tirou tudo. [...] É a frieza 
implacável diante do ladrão de galinhas, passando a ser 
aplicada de forma fria e implacável para os pobres, negros, 
oprimidos e marginalizados. E essa mesma lei passa por uma 
sofisticação hermenêutica jurídica para poupar os ricos, os 
poderosos os delinqüentes de luxo, especialmente se 
estiverem no mundo da política. 

  O memorial de Zandonaide Marques marca, de forma contundente,o que 
afirma a senadora Heloisa Helena, quando diz que a justiça só existe para os 
pobres. Eles disseram em várias ocasiões no curso de extensão ter consciência 
de que prisão é para os três pês: pobre, preto e puta. No memorial de Silvano de 
Jesus também fica evidente a morosidade da justiça, o não-atendimento do que 
reza a lei de execução penal7, para que todos tenham advogado gratuito quando 
não podem pagar. O mesmo aproveita a realização do curso de extensão e 
conclui seu memorial apelando para que o ajudem a agilizar seu processo e, 
finalmente, ser julgado. 
  Por outro lado, sinalizam que há na prisão diferentes estratégias de 
sobrevivência, regras, divisões de tarefas, atividades rotineiras realizadas pelos 
detentos para tornar mais tolerável a vida no presídio. Entre essas atividades 
mencionam a leitura, sobretudo da bíblia, o que é um indício da busca da fé, da 
força espiritual, do consolo, como forma atenuante para  a vida enclausurada, 
dando-lhes o fortalecimento para as vicissitudes encontradas diariamente. Dizem 
também que jogam bola, fazem artesanato, fazem faxina, auxiliam os outros e 
são sabedores que há ali no espaço da prisão, pessoas ambiciosas, hipócritas, 
“armadoras”, que provocam entre os presos/as, discórdias, brigas, desafetos. 
Estão sempre atentos uns aos outros, vigiando e sendo vigiados, pois têm 
consciência das estratégias e dos fazeres de que são capazes para 
sobreviverem às regras estabelecidas no território do cárcere, como 
demarcações de lugar, espaço, poder. 
  Fica explícita nos memoriais dos encarcerados a organização de 
práticas educativas como operações concretas de sobrevivência, experiências 
distintas nas narrações cotidianas. 
  Há nas narrativas a cartografia do cárcere através das “práticas 
educativas informais que afetam e influenciam a educação das pessoas de modo 
necessário e inevitável”, conforme afirma José Carlos Libâneo (2004, p.88). 

                                                 
6 Cf. pronunciamento da senadora Heloisa Helena sobre a falência do sistema presidiário 
brasileiro, proferido em 28/11/05 na sessão ordinária do senado e disponível em 
www.senado.gov.br/agencia. 
7 Lei de Execução Penal nº7.210, de 11 de julho de 1984.Cf. 
http//www.legislação.planalto.gov.br/legislação. 
 



 11

   Assim, fomos compreendendo os sentidos dessas práticas a partir dos 
discursos dos encarcerados, do coordenador da custódia, das observações 
registradas, do curso de extensão realizado, e seus efeitos no sujeito que se 
insere no presídio. Como explicita Michel Certeau (1996, p.206), 

O mapa coloniza o espaço das práticas que o produz, [...] 
constituindo em conjunto formal de lugares abstratos. É um 
‘teatro’[...] no mesmo plano o mapa junta lugares 
heterogêneos, alguns recebidos de tradição, outros produzidos 
por uma observação [...] constituídos em lugares próprios para 
expor os produtos do saber. 

 
Saberes que são expostos, negociados e instituídos como forma de 

poder, de negociação, a partir dos interesses heterogêneos e narrativas 
construídas. 

 
Os encarcerados relatam o quanto cada prática representa o poder, as 

estratégias do dizer, do que precisa ser silenciado, semiverbalizado, conforme 
percebemos nas narrativas/histórias de vida de Silvano de Jesus, José Sérgio, 
Reinaldo Carvalho, a fim de sobreviverem com o mínimo de conseqüências 
possíveis, diante das regras estabelecidas e negociações realizadas entre cada 
detento/a. 

Consideram que a comunidade carcerária forma quase uma família que 
experiencia as mesmas dores e sofrimentos, causados por eles mesmos, ao 
infligirem a lei. Mas uma questão é “acertarem suas contas” com a justiça, 
privarem-se das suas liberdades, outra é tirarem a dignidade humana, conforme 
os relatos vão (des)velando paulatinamente. Na expressão de Carlos Adauto, 
estamos todos no mesmo veneno, necessitam, pois, uns dos outros, para que 
não baixem a cabeça e pensem nos problemas. 

Geralmente assumem suas falhas e crimes, mas não se consideram 
santo nem satanás, conforme narra José Sérgio, mas sim, um ser humano 
passível de mudança. Embora narrem que suas vidas não valem nada para 
muita gente, para a sociedade, que os têm como espúrias sociais, mas que para 
seus familiares valem muito. 

Há também nas narrativas, como ponto de contato, a não-possibilidade 
da inserção social através do estudo formal, uma vez que desde crianças foram 
trabalhar para auxiliar na renda das famílias.  

Na sua grande maioria, os encarcerados escrevem com dificuldades 
quanto à convenção do código, mas possuem idéias bem articuladas, 
progressivas e objetivas, conforme atestam os memoriais produzidos e reescritos 
com o auxílio dos multiplicadores do curso de extensão. Alguns apenas assinam 
seus nomes. A faixa etária dos mesmos varia de 19 a 56 anos. Tendo com maior 
número entre 20 a 35 anos. Na grande maioria são filhos de lavradores.  

 
3. Amarrando os primeiros fios da trama tecida: a itinerância em 

campo 
 
 A nossa itinerância inicial em campo possibilitou adentrar no denso tecido 

social e ir aos poucos compreendendo os discursos, as memórias, as 
conversas como elementos que compõem o grande tecido que contém as 
fontes, o método/instrumentos e construção dos sentidos que emergem, com 
irrupções plurais que velam, (des)velam cada memorial, cada depoimento, 
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cada história oral de vida, como fundantes ao rigor epistemológico das 
categorias de análise, com vistas a um entendimento, que mesmo sendo 
parcial da realidade, nos possibilite muitas imersões e sentidos, deixando 
proliferar os mesmos na grande tessitura do texto coletivo. 

Dialogamos, pois, de forma breve, com as narrativas dos encarcerados, 
cujas experiências e acontecimentos assumem várias matizes e 
desdobramentos, os quais implicam construções de sentidos que emergem das 
reflexões sobre suas histórias de vida, seus entornos, situações, cenas e 
contingências que vão formando/forjando identidades, engendradas 
historicamente como sujeitos sociais, num processo de constante formação. 
Nesse sentido, a experiência que nos toca nos faz reflexivos, críticos e 
autocríticos. De algum modo, ao reviver as memórias próprias, os sujeitos vão 
dando sentido às suas existências, aos seus fazeres e seu estar/ser no mundo. 

 
 
4.REFERÊNCIAS 
BOM MEIHY, José Carlos Sebe. Manual de História Oral. São Paulo: Edições 
Loyola, 1996. 
CALDAS, Alberto Lins. Oralidade, texto e história: para ler a história oral. São 
Paulo: edições Loyola, 1999. 
CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 2. ed. Petrópolis, 
Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 
HELENA, Heloisa.  Falência do sistema presidiário brasileiro.Disponível em 
www.senado.gov.br/agencia.Acesso em 20.05.05. 
JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria : el género en las memorias. 
Madrid: siglo XXI, editores, 2002.p.99-115. 
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 7. ed. São Paulo: 
Cortez, 2004. 
LIBÂNEO, José Carlos. Formação da consciência crítica: subsídios filosóficos. 
Rio de Janeiro: CRB, 1982. 
PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997. 
MANGUEL, Alberto.Uma história de leitura. São Paulo: Cia .das Letras, 
1997. 
SOIHET, Rachel. História das mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da História. Ensaios de teoria e 
metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 275-296. 
 


