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Este trabalho se propõe a apresentar resultados parciais de uma pesquisa do Curso 
de Mestrado em Educação da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) que 
trata da percepção sobre a Educação na a ótica do egresso do sistema prisional na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, MG. O objetivo desta pesquisa consiste em 
buscar respostas para algumas questões que envolvem a (res)socialização dos 
egressos do sistema prisional e o papel que a educação tem neste processo. Mais 
especificamente aqui, trata–se de um estudo de caso para compreender a 
dimensão que o núcleo familiar representou nos relatos do egresso. Suas 
experiências em torno à questão familiar parecem se constituir elementos 
definidores na construção do modo de compreender sua educação, assim como a 
que ele , como pai, define para seus filhos e a que aplica para justificar a própria 
condição de detento. A importância do papel do pai e da mãe, as agressões físicas 
sofridas, os acontecimentos no núcleo familiar considerados “exemplares” 
perpassam profundamente uma rede de sentido que o egresso tece sobre a 
Educação de um modo geral, em particular sobre a escola e, como decorrência, do 
sistema prisional. Também os aspectos polissêmicos envolvidos no “estigma” do 
sujeito na condição de “ex–detento” são elementos de uma análise necessária aos 
acontecimentos e experiências de vida de dele como indivíduo e suas trocas sociais 
num processo de socialização secundária a que está submetido. 
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O presente trabalho relata o resultado de uma pesquisa de campo realizada entre 
agosto de 2008 e março de 2009, através de entrevista com 02 recuperandos do 
sistema prisional que cumprem pena em uma instituição prisional em Minas Gerais.  

INTRODUÇÃO 

O tema desta pesquisa está inserido no universo da educação e tem como objetivo 
relatar a importância do processo educativo vivido pelos recuperandos.  

Foram levantados dados sobre o núcleo familiar, sobre o papel exercido pelo 
homem (pai) e mulher (mãe), sobre a importância do papel exercido pela escola e 
pelos professores, a educação que querem para seus filhos, e suas trocas sociais na 
condição de "detento" num processo de socialização secundária a que está 
submetido. 

Compreender a importância da educação é de suma importância para o 
desenvolvimento do ser humano, não somente no aspecto econômico e na simples 
adaptação para o mercado de trabalho, mas também para a construção de sua 
plenitude enquanto sujeito.Todavia, o que se percebe é que o atual sistema 
carcerário ainda não dispõe de recursos suficientemente capazes de cumprir a 
legislação vigente, o que gera reincidência nas práticas criminosas e não sana o 
problema exposto à sociedade.  

Ante os inúmeros problemas que ainda se enfrentam em pleno século XXI, a 
inserção social dos menos favorecidos, a oferta de educação e profissionalização de 



qualidade e a reforma do sistema prisional se constituem alguns dos maiores 
desafios da sociedade brasileira, nesse campo. Portanto deve-se constituir um 
compromisso social possibilitar educação para aqueles que se encontram em 
situação de encarceramento, que tolhidos de sua liberdade e na ociosidade dos 
presídios podem não encontrar um caminho de re-inserção numa sociedade livre.  

Além da ausência de oferta de educação, o detento, ao sair do sistema prisional, 
ainda carregará consigo dois grandes problemas: a falta de profissionalização e o 
estigma da passagem pela prisão. Estas e outras dificuldades serão entraves, para 
dizer o mínimo, no momento de concorrer no mercado de trabalho. O que pode se 
constituir um motivo a mais para o retorno às práticas criminosas na busca pela 
sobrevivência. 

Este trabalho pretende oferecer subsídios à reflexão, especialmente de educadores, 
no sentido de compreendermos melhor como a educação constitui sujeitos que se 
tornam detentos em um sistema prisional.  

  

O estudo foi realizado na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - 
APAC em Minas Gerais entre 2008 e 2009. A instituição abriga atualmente 113 
detentos sob os regimes fechado e semi-aberto.  

O MÉTODO 

A natureza desta pesquisa foi de cunho qualitativo e visava compreender o 
processo educativo vivido pelos recuperados e sua percepção acerca da educação. 

Na busca por uma metodologia que possibilitasse maior aproximação com os 
sujeitos, optou-se por utilizar entrevista semi-estruturada com questões abertas 
que envolvem o tema Educação, deixando o detento mais livre para expor seu 
pensamento no desenrolar da conversação. 

O roteiro da entrevista contou com questões relacionadas à vida familiar, social, 
sobre o cárcere, e principalmente sobre a escola, professores e o processo 
educativo vivido desde a infância até o cárcere.  

Especificamente neste trabalho serão abordados resultados parciais da pesquisa. Os 
resultados referem-se a um dos detentos que passará a ser identificado como o 
sujeito "A". 

             

A" é brasileiro, nascido no interior de Minas Gerais em 1974, de aparência jovem e 
em boa forma física. Viveu sua infância na periferia acompanhado de seus 3 
irmãos, seus pais e sua avó. De família de baixa renda passou por muitas 
dificuldades quando criança e, de acordo seus relatos, não recebeu apoio e 
acolhimento por parte de seu pai, tendo sido agredido e espancado, por várias 
vezes. De sua avó recebeu incentivos para iniciar a carreira criminosa roubando 
bananas de seus vizinhos. 

PERFIL DO PARTICIPANTE "A"  

Por possuir poucas condições de subsistência, teve que trabalhar ainda pequeno 
para ajudar sua família nas despesas da casa. Conforme sua colocação: "Ai eu 



lembro que eu trabalhava de dia para ajudar em casa, meu dinheiro todinho, se eu 
ganhasse na época falava cruzeiro, meu dinheiro era todo pra casa, lá". 

Seu pai exerceu, por alguns anos, a atividade de policial militar no Batalhão de 
Polícia de Belo Horizonte, posteriormente optou por trabalhar como eletricista e deu 
baixa em sua carreira militar. Sua mãe - figura muito presente em sua vida - não 
teve oportunidade de ser alfabetizada e deixou a escola já na 1ª serie. Entretanto, 
nas palavras de "A", ela sempre que possível o auxiliava em suas tarefas escolares, 
"de acordo com a medida de seu conhecimento", 

Apesar de toda dificuldade material, a escola era vista como o lugar em que ele se 
descontraía e às vezes descontava as agressões que sofria de seu pai em sua 
residência. Lembra-se sempre de uma professora, que segundo seu relato, era "tão 
carrasca como o pai", e por várias vezes lhe "corrigiu com vara de Espada de São 
Jorge".  

era carinhosa e acolhedora, 
faleceu aos 43 anos.  

"A"cumpre pena por roubo (Artigo 157 do Código Penal) é reincidente no mesmo 
artigo, também declara haver fugido de outros presídios e atualmente cumpre pena 
em regime fechado no Presídio APAC. 

  

Dentre vários apontamentos evidenciados pelas expressões do participante o que 
mais se destaca é a representação familiar e os papéis sociais exercidos pelo 
homem e pela mulher nesse contexto. 

REFLETINDO SOBRE ALGUNS RESULTADOS  

No caso de "A" a representação do papel do pai está atrelado à figura forte, que 
dita as regras e que exercita atividade remunerada. Assim ele descrevia seu pai: 
"Ai espancava a gente, ai quando chegava um vizinho ou um parente que queria 
intervir ele passava a mão no revólver e falava assim: - aqui em casa quem manda 
é eu." 

Já a representatividade exercida pela mãe está associada àquela figura carinhosa, 
submissa ao homem, que zela pelos filhos e pelas tarefas da casa. A representação 
do papel da mãe para "A" se define na seguinte fala: "Ele tirasse a camisa agora, 
enquanto ele entrava pro chuveiro, ele sai de lá, daqui a pouquinho a ropa já tava 
pingando no varal, lá. Ela lavava. Café, almoço, tudo". 

Fazendo menção à pesquisa realizada por Feijó com jovens infratores revelou dado 
similar no tocante ao relacionamento destes com a mãe. "A imagem que muitos 
destes jovens têm das mães parece um tanto idealizada, descrevendo a mãe como 
uma figura sem defeitos, encontrando explicações para todos os comportamentos 
inadequados das mães". (Feijó & Assis, 2004:160) 

Estas lembranças nos remetem a um tipo de representação familiar que prevaleceu 
até meados da década de 80, denominada família tradicional. Neste modelo, o 
homem era o responsável pelo domínio sobre os demais membros e também se 
responsabilizava pela manutenção financeira do lar. Já a mãe, como não exercia 
atividade remunerada no mercado formal de trabalho, dedicava-se ao lar e ao 
cuidado dos filhos. Segundo Biasoli apud Wagner et al "durante a década de 1930 
até meados da década de 1980, os pais, geralmente, desempenhavam suas tarefas 



educativas baseados na tradicional divisão de papéis segundo o gênero". (Biasoli 
apud Wagner et al 2005:181). 

Hoje coexistem vários modelos familiares, em que alguns marido e mulheres 
dividem as tarefas domésticas e a manutenção financeira da casa. Em outros, a 
mulher aparece como a principal mantenedora financeira do lar. De acordo com 
Wagner et al "atualmente, em muitas famílias já se percebe uma relativa divisão de 
tarefas, na qual pais e mães compartilham aspectos referentes às tarefas 
educativas e organização do dia-a-dia da família". (Wagner, 2005, p.181) 

Em se tratando do relacionamento e do exemplo recebido dos familiares, se destaca 
ainda no relato de "A" o mau relacionamento com a avó. Segundo o entrevistado, 
ela era uma pessoa agressiva e que de certa forma lhe marcou negativamente ao 
instruí-lo a furtar frutas dos vizinhos, colocando-o numa situação onde não 
contemplava opção de escolha, sendo "obrigado" a acatar seus pedidos.              

A minha vó infelizmente, ela tinha um costume ruim, é (...) e (...) as vezes ela via 
um cacho de banana no lote do vizinho ela falava assim: - O meu filho, vai lá e 
pega pra vovó, ai se eu não fosse e pegasse ela contava pro meu pai, ai meu pai 
chegava ele espancava a gente. (Entrevistado A) 

             

Ainda de acordo com pesquisa realizada por Feijó em relação ao comportamento 
dos jovens delinqüentes eles tendem a reproduzir o comportamento observado nos 
pais e avós. "A idéia que se depreende das entrevistas é a de que esses jovens 
repetem o comportamento de seus pais e avós, no relacionamento com os filhos, 
com a companheira e com a família em geral" (Feijó & Assis, 2004:161). 

Na em que a identidade se constitui nos relacionamentos sociais, e uma vez que 
esta não é algo fixo e permanente, mas sim um processo de construção contínuo, o 
exemplo deixado pelos pais e a convivência com eles são elementos formadores do 
comportamento e consequentemente da identidade. Segundo Berger, "o indivíduo 
não nasce membro da sociedade. Nasce com predisposição para a sociabilidade e 
torna-se membro da sociedade" (Berger, 1999:173).  

Segundo Silva (Silva, 2000): 

"Primeiramente, a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - seja 
a natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 
permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, 
um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato, um efeito, um processo 
de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, 
contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a 
estruturas discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de 
representação." (p.96-97) 

  

Conforme relato do sujeito "A", configura-se um desejo seu que os filhos 
interiorizem uma realidade diferente daquela vivenciada por ele enquanto filho. Ele 
afirma: "(...) igual às vezes os filhos da gente eles pega a gente como herói, os 
filhos geralmente fala assim: Ah (...) eu quero ser igual meu pai. Eu não quero que 
meus filhos seja ladrão nunca".  



Ao longo da entrevista "A" se refere à escola como um lugar de prazer, e recorda o 
que aprendeu no tempo em que freqüentou as duas únicas instituições de ensino. 
Ele relata sobre a falta de material que sempre o colocava numa situação 
constrangedora em relação aos seus colegas, contudo isso pareceu não se 
constituir, em sua fala, o mais importante para sua vida.  

Ao abordar sobre a escola "A" primeiramente a evidencia como um lugar que lhe 
proporcionava bem estar. Contudo, à medida que expressa suas impressões acerca 
do assunto, vão se agregando outras significações bastante relevantes. Nas 
palavras de "A": 

O lugar que eu me divertia era na escola, chegava lá tudo para mim era festa (...) 
eu zuava, minha diversão era aprontar, fazer bagunça essas coisas, então o que eu 
passava em casa eu descontava na escola, entendeu, (...). Pra mim foi excelente, 
foi a melhor fase que eu tive na minha vida, eu fui interrompido por falta de 
oportunidade.  

  

"A" não se detém apenas em elogios, ele tece também uma crítica severa quanto à 
educação atual. Aponta que hoje, não é tão necessário esforçar-se mais para ser 
promovido de uma série a outra, uma vez que a escola e os professores não 
exigem tanto como em tempos passados e que, na escola, havia uma maior 
preocupação em exigir do aluno acerca das aprendizagens e o nível de 
conhecimentos hoje fica bem aquém daqueles exigidos à sua época. Havia maior 
pressão também em relação à figura da reprovação e da recuperação o que não 
ocorre atualmente. Recorda "A": 

  

Eu não sei se é o modo como ensinavam ou se é porque antigamente tinha mais 
pressão as coisas, ocê pode reparar a pessoa antigamente tinha a primeira serie é 
igual a terceira série de hoje (...) A escola de antigamente, ocê tava lá estudando o 
ano todo, chegava o final do ano cê tava assim reprovado, bomba. Ce tinha que 
esforçar pra ser (...) tinha na época a tal da chamada recuperação, as pessoas que 
passavam ta certa, quer dizer passavam, ficavam de recuperação ou era reprovada 
direto.  

  

Deu outros exemplos ao exprimir que, atualmente, as diferentes séries ou ciclos de 
estudo não representam efetivamente os avanços em termos da aprendizagem dos 
alunos. Parece não haver muita alternativa se considerada a forma de organização 
da escola hoje, e da parte do aluno, além do desinteresse, o esforço é visto como 
não mais necessário uma vez que nem é mais requisito para sua aprovação.  

  

Hoje a criança estuda lá, se ela estudar 10 anos, oito anos ela ta na oitava série e 
se for olhar ela não tem a primeira. Porque ela não esforça, é claro que se ela não 
tem interesse na matéria, não vai aprender e não pode reprovar ela (...) Eu acho 
que isso não é bom, eu acho que a pessoa tinha que esforçar mais pra ser um 
profissional. 

  



Para ele as professoras não reclamam mais. Poderia ser esta atitude um sinal de 
desistência tendo em vista as condições de desvalorização em se sentem esses 
profissionais? Ou sinal de outros tempos nos quais o professor, e talvez a própria 
escola, não tenham encontrado seu espaço e lugar num momento de tantas 
transformações e incertezas. 

Destarte, outro aspecto bastante relevante é a lembrança que expressa de suas 
professoras. Por um lado, é apontada como aquela pessoa "severa", "rigorosa" e 
até mesmo agressiva, e mesmo assim a justifica em função de seu próprio 
comportamento de desabafo e compensação do que vivia em casa, conforme relata 
"A":  

  

Eu lembro que eu tinha uma professora, estudei lá no grupo. È, eu lembro que era 
uma diretora que tinha lá D.... ela era até muito ruim ela cortava a gente no coro 
ela batia com espada de São Jorge mesmo, ela batia, puxava orelha, batia na 
gente, esse trem, e eu também não era muito flor que se cheira, eu zuava, minha 
diversão era aprontar, fazer bagunça essas coisas, então o que eu passava em casa 
eu descontava na escola, entendeu? O lugar que eu me divertia era na escola, 
chegava lá tudo para mim era festa.  

  

  

Por outro lado, afirma que eram carinhosas que o acompanhava e lhe davam 
atenção. É interessante notar que quando se tratava das professoras, ele não 
somente revelava sentir um carinho especial, mas também admiração e respeito. 
Nas palavras de "A": 

(...) Minhas professoras que eu tive, o pouquinho de tempo que eu lembro que tive 
com elas, pra mim era igual uma segunda mãe (...) Conversava, explicava, elas 
pegavam na minha mão e me ensinavam a fazer. Eu acredito que a família, ela é a 
base, tirando a família, a professora, ela é uma segunda mãe.  

  

Segundo Bettelheim, a interação com os primeiros professores pode vir a se 
constituir em relacionamento de alegria ou de dor. "Mais tarde, eles e seus 
substitutos, nossos primeiros educadores, continuam a nos dispensar tanto o prazer 
quanto a dor, elogiando-nos, por exemplo, ou nos criticando e frustrando" 
(Bettelheim, 1988:113-114). 

Outro fator que se destaca acerca da percepção que este sujeito têm sobre a 
educação/escola pode ser observado nas expressões de credenciamento que atribui 
à escola, conferindo aos indivíduos condições de competir no mercado de trabalho. 
"A" relata assim enquanto fala de como se sentiu prejudicado por não ter 
freqüentado a escola como desejaria: 

Eu tinha vontade de estudar, eu queria formar, eu não tinha assim, profissão é... 
dicidida não, mas eu queria chegar num lugar, igual hoje você vai procurar um 
trabalho perguntam: Qual que é a sua escolaridade, você mexe com computador? 
Ocê tem experiência em que área? Eu queria ter pelo menos uma oportunidade de 
ter uma experiência. Hoje eu tenho 5 profissões mas eu aprendi na prática. Se eu 



fosse dependente da teoria eu não ia conseguir nunca. Eu sou pedreiro, so 
bombeiro, so eletricista, sou lanterneiro, sou pintor de letras e tem outras coisas 
que eu faço também, eu não considero como profissão (...).  

  

Há uma clara desvalorização do conhecimento na prática em relação ao 
conhecimento escolar que pode não ser da prática, mas que configura a condição 
da escola como aquela que necessariamente

Quanto às vivências sociais, algumas vezes são manifestadas por um sentimento de 
exclusão através das discriminações sofridas, que, no caso do recuperando, são 
também acompanhadas pela idéia de dívida social a que ele está sujeito.  

 credencia. Para o recuperando, ele 
não se vê como possível de ser recebido no mercado de trabalho porque não tem o 
diploma que o credencia, e mais, não se reconhece como profissional a despeito do 
efetivo exercício de profissões como prático que exerce como bombeiro, pedreiro, 
ou outros que mencionou. 

"A" descreve algumas situações que, segundo ele constituem um julgamento de 
valor social: 

A gente é julgado por cor, raça e classe social. 

  

Entrevistador: Como assim, dentro da prisão? 

  

Não, lá fora, a gente é julgado por cor, raça e classe social. As vezes você é,... tudo 
atrapalha. Se oce tem, se eles perguntam: Qual a sua idade? Eu tenho trinta e 
poucos, eu tenho quarenta. Ce não serve pra trabalhar, ta velho. Pra aposentar? Ta 
novo. Entendeu? 

  

Entrevistador: Entendi. 

  

Aí, tem um cidadão lá que trabalha à tantos anos, ele tem prática. Ah, mais porque 
a idade, ele não vai entrar não, ela já é velho. Ai, tem uma pessoa que aprendeu 
na teoria, nunca fez, mais é aquela pessoa que serve. Se tem uma fila, cheia de 
pessoas pra trabalhar, entre eu e a senhora, a senhora arruma serviço. 

  

Entrevistador: Por que? 

Por que é a cor... é tudo...  

  



Então você acha que esta questão da cor ainda predomina? 

Infelizmente ainda tem muita discriminação, de todas as formas. 

  

Como pode ser observado, sua fala parece conter experiências fora do presídio 
marcadas por um sentimento de desvalorização da condição de ‘profissional sem 
diploma" e, mais ainda, negro, que o diferencia e o exclui. Segundo Silva, a 
"afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 
operações de incluir e de excluir. [...] A identidade e a diferença se traduzem, 
assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre 
quem está incluído e quem está excluído" (Silva, 2000:82). 

Este sentimento de exclusão é ainda mais forte quando se refere à sua família e 
sua condição de encarceramento. Ele se manifestou assim enquanto falava da vida 
no presídio: 

Mas eu sou muito sincero, pequenos furtos, uma coisa que eu fiz por impulso, sem 
pensar, ai eu fui preso, acabei com a minha liberdade, com o nome, ai quer dizer se 
eu tivesse um emprego tava bom. Mas quando a pessoa vai presa, ela, às vezes, 
ela não entende que ela leva ela, o pai, a mãe - se ela tiver mãe, leva os irmãos, a 
esposa, os filhos e as pessoas que você mais gosta fica presa com você. Porque 
muitas pessoas que ta lá fora, com total liberdade, mas no psicológico dela ela ta 
presa, e eu dou graças a Deus que hoje eu to preso, mas eu me sinto em liberdade 
porque eu to com a consciência tranqüila, eu to pagando o que eu devo. 

  

Dois aspectos podem ser observados nesta fala, importantes para a compreensão 
de seu sentimento de pertença e não pertença face à sua situação de encarcerado 
e, ao mesmo tempo, parte de um corpo social que o sustenta.  

Primeiramente, um indivíduo pode ser distinguido dos demais através da 
diferenciação realizada sob a ótica da identificação, que é construída a partir do 
nome que se recebe ao nascer. Esta diferenciação implica, entre outras, na 
afirmativa de quem somos e de qual família pertencemos. É um atributo a que cada 
um dos indivíduos está sujeito. Como a identidade é uma construção social, a perda 
dessa identificação implica numa perda de referência social. "Talvez a mais 
significativa dessas posses não seja física, pois é nosso nome; qualquer que seja a 
maneira de ser chamado, a perda do nosso nome é uma grande mutilação do eu" 
(Goffman, 1999:27). 

Neste caso, a perda significativa que "A" relata é não só em relação ao seu nome 
familiar que o identifica socialmente, mas à própria condição de pertença social não 
só dele mesmo, mas de toda sua família.  

Em relação a este sentimento de "não pertença social" no seu sentido mais amplo é 
demonstrado por meio das expressões de "A": "Mas quando a pessoa vai presa, 
ela, às vezes, ela não entende que ela leva ela, o pai, a mãe - se ela tiver mãe, 
leva os irmãos, a esposa, os filhos e as pessoas que você mais gosta fica presa com 
você". Esta expressão demonstra a necessidade de legitimar o grupo social a que 
pertence e que lhe dá base, sustentação, nesse caso, o primeiro ao qual somos 
inseridos, a família. A este respeito pode ser observada nas expressões de 
Bettelheim (Bettelheim, 1988). 



             

"O sentimento de pertencer desenvolve-se primeiro e principalmente dentro da 
família e do lar, e apenas com base nessa primeira experiência estende-se mais 
tarde à vizinhança, à pátria, ao grupo étnico e à religião aos quais nossos pais 
pertencem. Desenvolvemos nossas primeiras e mais profundas raízes dentro da 
família e do lar: sentimentos positivos fortes a respeito de nós mesmos e laços 
emocionais firmes com outros nos fixarão na vida, alimentarão nossa segurança e 
nos permitirão superar com êxito as adversidades da existência." (p.271). 

  

Por outro lado, pode ser entendido também como sentimento de pertença social - 
que o coloca na condição de alguém que "está pagando por seu erro" - de acordo 
as "exigências da sociedade". Este sentimento de dívida social pode ser associado a 
um tipo de "gratidão", ou seja, ele "impôs" àqueles que mais ama um jugo que não 
lhes pertencia, agora compete-lhe retratar-se para restabelecer o elo rompido, não 
só com a família, mas também com a sociedade. Isto, principalmente, também 
alimenta um sentimento de retorno possível ao convívio familiar e social mais 
amplo após o cumprimento da sanção legal. Esses elementos associados se 
constituem em experiências de vida destes indivíduos e suas trocas sociais. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho objetivou analisar a percepção que o recuperando do sistema 
prisional têm acerca do processo educativo vivido.  

Na análise realizada a partir das falas do sujeito pesquisado, pode-se concluir que o 
processo educativo vivido está intrinsecamente associado a fatores específicos na 
representação dos papéis dos membros na família.  

O que se destaca no contexto familiar pode ser evidenciado através dos exemplos 
deixados pelos pais e/ou avós que foram bastante significativos em suas vidas e 
parecem se constituir em elementos definidores na construção do modo de 
compreender sua educação, assim como a que ele, como pai, a define para seus 
filhos.  

Ao longo da entrevista realizada com o recuperando do sistema prisional, foi 
possível perceber que havia uma necessidade muito latente em falar sobre sua vida 
pessoal, deixando claro que foi bastante relevante ser ouvido acerca de suas 
experiências vividas. 

Para finalizar é bom que tenhamos em vista que do trabalho da educação e do 
respeito à pessoa muito depende da pena privativa de liberdade não se constituir 
apenas em castigo físico e peça de punição. A realidade é que esta prática não 
mudará da noite para o dia, porque a mudança de atitude está atrelada também à 
vontade política. Mas, se não forem oferecidas reais condições de (res)socialização 
às pessoas em situação de encarceramento nos presídios, se perpetuará o que 
afirma Saint-Clair (2002)  "Um homem sai de dentro de uma cadeia, mas uma 
cadeia nunca sai de dentro de um homem".   
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