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RESUMO 
 
 
Referência: NETO, Jaime Fonseca de Miranda. A (auto)biografia como fonte de 
investigação histórico educacional: de uma vida sem perspectivas ao 
Pedagogo em formação. 2014. 138 páginas. Pedagogia. Faculdade de Educação – 
FE da Universidade de Brasília – UnB, Brasília, 2014. 
 
 
O presente trabalho analisa a história de vida e a formação acadêmica por meio da 
narrativa autobiográfica do sujeito egresso do sistema penitenciário que passou a 
estudar na Universidade de Brasília – UnB após participar de vestibulares aplicados 
nos estabelecimentos penais do Distrito Federal. Para demonstrar a relevância da 
narrativa autobiográfica como fonte de pesquisa histórico-educacional recorre-se à 
Passegi (2010), Pineau (2006), Souza (2006), Moita (1992), Freire (1983), dentre 
outros, onde o referencial teórico contribui para a construção-reconstrução-
desconstrução de pensamentos e atitudes que culminaram em uma nova 
perspectiva de vida, em que o “eu” como autor se constitui ao mesmo tempo como 
pesquisador e pesquisado. Buscando verificar se o percurso de formação acadêmica 
foi determinante para sua ressocialização. Nesse processo foi necessário traçar um 
perfil das pessoas em cumprimento de pena nesta Capital utilizando dados do 
INFOPEN/MJ sobre escolaridade, acesso à escolarização, cor de pele, crimes mais 
cometidos, tempo médio de cumprimento de pena, faixa etária e local de residência, 
além de dados do CESPE/UnB sobre vestibulares da UnB aplicados nos presídios e 
seus resultados. Ao estabelecer a relação existente entre educação e 
ressocialização, também foram analisadas cartas escritas no período de clausura 
que refletem como as mudanças ocorridas se iniciaram após o acesso a materiais 
de estudo e leitura reflexiva. Por meio da narrativa autobiográfica, foi possível 
identificar a resistência de não se deixar reduzir à mera condição de detento e a 
importância que possui o outro que fez e faz parte desta história. Rematando ao final 
com o papel do Curso de Pedagogia, da educação e da narrativa autobiográfica para 
a compreensão dos fatos vividos como: falta de estrutura familiar, influências das 
relações sociais, relevância da educação para o encarcerado e o alcance da 
caminhada até o presente momento, o aluno formando/em formação, consciente de 
sua eterna inconclusão, em busca de sua plena reintegração social. 
 
 
Palavras-chave: Autobiografia, Educação, Ressocialização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Reference: NETO, Jaime Miranda Fonseca. The (auto) biography as a source of 
educational research history: From a life without prospects in the Educator training. 
2014. 138 pages. Pedagogy. Faculty of Education - FE University of Brasilia - UnB, 
Brasilia, 2014. 
 
 
The present work examines the history of life and academic education through the 
autobiographical narrative of egress subject of the penitentiary system that started to 
study at the University of Brasilia / UNB  after participating in the vestibular applied in 
prisons in the Federal District. To demonstrate the relevance of narrative 
autobiography as a source of historical and educational research appeal to Passegi 
(2010), Pineau (2006), Souza (2006), Moita (1992), Freire (1983), among others, 
where the theoretical reference contributes to construction- reconstruction -
deconstruction of thoughts and attitudes that culminated in a new perspective of life 
in which the "I" while the author is researcher and researched. Seeking to verify that 
the course of academic formation was crucial to their rehabilitation. In this process it 
was necessary to draw a profile of the persons serving sentence in this capital using 
data from INFOPEN / MJ on education, access to schooling, skin color, crimes most 
committed,  average time of imprisonment, age and place of residence, in addition to 
data CESPE / UNB UNB about the vestibular applied in prisons and their results. In 
establishing the relationship between education and rehabilitation, also written letters 
were analyzed in the period of incarceration that reflect how the changes began after 
the access to study materials and reflective reading. Through autobiographical 
narrative was possible to identify the resistance not to be reduced to a mere prisoner 
and the importance it has to the other who made a part of this story. To conclude with 
the role of the Pedagogy Course, education and autobiographical narrative to 
understand the facts experienced as: lack of family structure influences social 
relationships, relevance of education for the incarcerated and extent of the walk to 
the present time, the student forming / information conscious of his eternal 
inconclusiveness, searching for their full social reintegration. 
 
 
Keywords: Autobiography, Education, Resocialization. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

“Eu escrevo para fazer existir e para existir-me.” 
(Clarice Lispector) 

 

 

O presente trabalho expõe minha trajetória de vida por meio de uma narrativa 

(auto)biográfica, tendo como principal ênfase a perspectiva histórico-educacional, 

onde a história de vida e formação se faz objeto de análise e reflexão da construção 

– reconstrução – desconstrução de pensamentos e atitudes que culminaram em 

uma nova perspectiva de vida, em que o “eu” como autor se constitui ao mesmo 

tempo pesquisador e pesquisado de uma escrita que testemunha as relações e 

transformações pessoais por meio da educação. 

Para reconstituir toda a caminhada desde o nascimento até os dias atuais, foi 

utilizada a metodologia de pesquisa autobiográfica, que investiga a história de vida e 

formação docente como fonte de pesquisa científica. 

Além da investigação, a pesquisa autobiográfica é importantíssima no sentido 

de ser um relevante instrumento formativo, em razão do autoconhecimento reflexivo 

proporcionado a quem se submete a narrar sua própria história. 

Esse formato de pesquisa vem evoluindo crescentemente na área das 

ciências humanas, principalmente na formação de professores, conforme indicado 

no referencial teórico composto por autores como: Elizeu Clementino de Souza, 

Maria da Conceição Passegi, Gaston Pineau e Maria da Conceição Moita, que 

discorrem sobre histórias de vida e formação enfatizando a autobiografia como fonte 

reveladora dos percursos de formação e transformação dos indivíduos. 

Paulo freire, Renato Hilário dos Reis, Geraldo Caliman e Rodrigo Torquato da 

Silva, contribuem com uma exposição teórico-metodológica de pesquisa – ação – 

transformação, que fazem da educação base para emancipação e mudança do ser 

humano. 

Sônia Marise traz sua crítica ao neoliberalismo indiscriminado promotor das 

desigualdades e o apoio ferrenho à Economia Solidária como forma de promoção da 

Dádiva como concepção de vida, se mostrando como fundamental base teórica para 

o amadurecimento profissional e pessoal dos grupos sociais, dentre outros. 
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Foi necessária a consideração de registros contidos em cartas escritas no 

período de clausura que trazem uma evolução psicológica após o acesso a materiais 

de leitura e às pessoas que fazem, fizeram e continuarão a fazer parte desta 

história, onde o outro se torna peça imprescindível tanto para a compreensão quanto 

para o alcance da caminhada até o presente momento, aluno formando/em 

formação do Curso de Pedagogia da Universidade de Brasília. 

Além das cartas e escritos realizados no período de clausura, a exposição da 

narrativa da história de vida foi analisada à luz do referencial teórico, de dados do 

Infopen/MJ, referentes aos anos de 2010 a 2012, utilizados para traçar um perfil da 

pessoa que cumpre pena no Distrito Federal, dados do CESPE/UnB, sobre o 

quantitativo de vestibulares aplicados em todo sistema penitenciário desta Capital e 

seus resultados, dados estes do período compreendido entre os anos de 2007 a 

2011, além dos aprendizados vivenciados ao longo do curso de Pedagogia na UnB. 

Com isso, o trabalho ficou subdividido da seguinte maneira:  

Capítulo 01 – Refere-se ao marco teórico-metodológico: identificação do 

pesquisador/pesquisado, onde é feita uma breve apresentação do autor, suas 

angústias, seus medos e sua motivação, a necessidade da exposição do trabalho, 

demonstrando a importância da pesquisa autobiográfica para a compreensão da 

história de vida e formação, concluindo com a metodologia do trabalho final de 

curso, seus objetivos gerais, objetivos específicos e o grande problema: de 

desvendar se de fato a educação ofertada na Universidade de Brasília, 

especificamente no curso de Pedagogia, foi capaz de contribuir com sua 

reintegração social.  

Capítulo 02 – É realizada a análise de dados sobre criminalidade e 

vestibulares aplicados nos presídios do Distrito Federal, onde é traçado o perfil da 

pessoa que se encontra cumprindo pena nesta Capital, com o objetivo de comparar 

com o perfil do autor e estabelecer a relação existente entre educação e 

ressocialização.  

Capítulo 03 – Neste momento é iniciada a narrativa autobiográfica, que se 

subdivide em 04 (quatro) partes: 1ª) Infância: do nascimento aos 12 anos; 2ª) 

Adolescência: dos 13 aos 16 anos; 3ª) Fim da adolescência e início da idade adulta: 

dos 17 aos 25 anos e 4ª) Idade adulta: dos 26 aos 33 anos. Assim, é perpetrada 

uma reflexão ao longo do texto narrativo em que autores, como: Paulo Freire, Laura 

Frade, Focault, dentre outros, são de extrema relevância para a compreensão 
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histórico-temporal. 

Em seguida, correspondente às considerações finais e conclusão inconclusa 

estão dispostos os sonhos, objetivos de vida e motivação profissional, ressaltando 

como se deu o despertar, o ponto norteador para o amadurecimento da pesquisa. 

Por fim encontram-se as referências bibliográficas e anexos, com a íntegra 

das cartas utilizadas e as tabelas do INFOPEN/MJ e do CESPE/UnB. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DESVENDANDO O MARCO TEÓRICO – METODOLÓGICO: IDENTIFICAÇÃO 

DO PESQUISADOR/PESQUISADO 

 

 

“Mais que o direito de falar ou se calar, é o privilégio de ser 
ouvido.” 

Jaime Miranda 
 

 

Pesquisador/pesquisado: Jaime Fonseca de Miranda Neto, nascido em 

Brasília em 14 de maio de 1981, filho de Luiz Gonçalves da Silva, nascido em Pilão 

Arcado/BA, no ano de 1958 e de Maristela Miranda da Silva, nascida em Brasília no 

ano de 1962, irmão de Lucas Miranda Silva, nascido em Brasília no ano de 1984 e 

de Sheila Cristina Miranda Silva, também nascida em Brasília em 1979. 

Filho de um pai que possui descendências negras e indígenas e de uma mãe 

com descendência predominantemente branca fez de mim uma pessoa que possui 

raízes em uma matriz formadora fortemente mestiçada. Assim também se deu à 

formação do povo brasileiro, conforme salienta Darcy Ribeiro.1 

Ao iniciar o resgate desta trajetória, fui buscar nas vísceras de meu ser2, nas 

entranhas de minha memória o máximo que me foi possível resgatar, auxiliado por 

cartas e registros realizados durante o período de clausura, onde me deparei com 

uma história repleta de dificuldades, com uma mistura de sentimentos de dor, 

rancor, perdão, esperança e as mais diversas formas de expressões de amor, 

inclusive o amor de quem aprende a acolher e a ser acolhido.3  

A análise e reflexão de minha história de vida me fez perceber o quão 

precioso é o outro para nossa constituição como ser humano, que as influências do 

outro é parte do que somos. Seres sociais em constante aprendizado, onde a 

produção de conhecimento age transformando a si mesmo e sendo transformado 

pelo outro, conforme as relações sociais que vão sendo inseridas em nosso 

                                            
1
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A formação e o sentido de Brasil. 2ª ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 
2
SILVA, Rodrigo Torquato da. Escola – Favela – Favela – Escola: Esse menino não tem jeito. 

Petrópolis, RJ: De Petrus et Alii; Rio de Janeiro: Faperj, 2012. 
3
REIS, Renato Hilário dos. A Constituição do Ser Humano: amor – poder – saber na 

educação/alfabetização de jovens e adultos. Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 
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cotidiano.4 

Confesso que o processo de escrever me pareceu muito mais doloroso que 

viver, mas com o apoio e acolhimento de diversas pessoas que fazem parte desta 

história e de minha orientadora Sônia Marise, foi se tornando possível registrar. Ser 

acolhido por esta Universidade, apesar de todas as adversidades, me levou a 

compreender que não tenho poderes para mudar meu passado, me restando 

apenas tentar compreendê-lo, o que foi se tornando melhor interpretado após iniciar 

o registro, a contar essa história, que me fez perceber, e aos poucos ir descobrindo, 

o poder do acolhimento, conforme os ensinamentos de Reis. 

 

A descoberta do acolhimento, do ser acolhido, de ter direito a si mesmo 
sem ser rejeitado, sem ter medo de sê-lo. A possibilidade de falar e 
expressar seu sentimento, seja dor, alegria, daquilo que o aflige no 
cotidiano: família, casa, emprego, rua. Aquilo que o aflige em si mesmo. 
Mas tendo alguém para partilhar, compartilhar. Ouvir. Acolher. Dar 
atenção. Contar sua história e trajetória. 

5
 

 

Mesmo com tanta dor, sinto-me motivado e responsável por apresentar este 

ensaio autobiográfico, onde os registros e relatos se exemplificam no referencial 

teórico, transformando as reflexões em mais que um mero trabalho acadêmico, em 

uma experiência de extrema relevância para minha constituição como pesquisador 

ao desvendar que por trás do infrator a quem o inquérito dos fatos atribuiu à 

responsabilidade de um delito, vai se revelando o educador, cuja lenta 

formação/transformação conquistada por meio da educação, fica transparecida na 

investigação autobiográfica.  

Ao analisar–interpretar–compreender o pesquis-a-dor, no sentido de 

pesquisar as dores causadas pela situação de exclusão da qual fui submetido, 

percebo-me como pesquisador–visceral, no sentido de que a pesquisa foi vivenciada 

em corpo presente6, sentindo na pele cada momento. Constituindo-se educ-a-dor, 

onde as dores de ter sido excluído se transformam em poder, no aprender o 

interesse individual e coletivo.7 Assim sendo, é possível acreditar no outro, que o 

                                            
4
Idem. 

5
Idem, p. 72. 

6
SILVA, Rodrigo Torquato da. Escola – Favela – Favela – Escola: Esse menino não tem jeito. 

Petrópolis, RJ: De Petrus et Alii; Rio de Janeiro: Faperj, 2012. 
7
REIS, Renato Hilário dos. A Constituição do Ser Humano: amor – poder – saber na 

educação/alfabetização de jovens e adultos. Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 
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menino dito irrecuperável ou que “não tem jeito”8, pôde mostrar, por meio da 

autobiografia, que a educação pode sim ser uma das fontes de novas 

oportunidades. 

A educação como fonte de novas oportunidades, neste caso, não deve ser 

percebida com o sentido neoliberal utilitarista, onde a produtividade e eficiência 

estão sempre em evidência9, para que assim não estejamos submetidos aos 

preceitos do capitalismo, utilizando apenas suas brechas para alcançar o lugar do 

opressor, podendo ser reprodutor de sua opressão, justificando assim a exclusão, 

conforme disposto por Rodrigo Torquato da Silva. Senão vejamos: 

 

O sistema capitalista é tão perverso que sempre oferece “brechas” 
(Gramsci, 2001) para que uns poucos confirmem a regra de que este é um 
sistema justo para aqueles que lutam, que trabalham e que, seguindo tal 
ideologia, “chegam lá”.

10
 

 

O amadurecimento paulatino da ideia de que por meio da análise de minha 

trajetória de vida seria possível descrever os caminhos que levam o egresso do 

sistema penitenciário do Distrito Federal/DF, sem grandes perspectivas a alcançar 

sua reintegração social e uma ressocialização plena, só foi possível após o acesso 

ao Curso de Pedagogia da Universidade de Brasília – UnB, onde as vivências 

acadêmicas foram norteadoras do processo de transformação da história de vida em 

um registro capaz de assinalar a educação como fonte de consciência social e de 

ressocialização, além de um grande processo de descoberta e redescoberta de si, 

como indica Passegi: 

 

[...] as escritas de si longe de comunicar o que já se sabe, constituem-se 
verdadeiros processos de descoberta. Essa dimensão heurística permite a 
quem escreve explicitar as experiências e transformar saberes implícitos em 
conhecimento (pesquisa). O narrador, ao redescobrir-se como ser 
aprendente, reinventa-se (formação). Nesse processo hermenêutico 
permanente de interpretação e reinterpretação dos fatos, o adulto reelabora 
o processo histórico de suas aprendizagens (ação).

11
  

 

                                            
8
SILVA, Rodrigo Torquato da. Escola – Favela – Favela – Escola: Esse menino não tem jeito. 

Petrópolis, RJ: De Petrus et Alii; Rio de Janeiro: Faperj, 2012. 
9
CARVALHO, Sônia Marise Salles. Desafios dos Vínculos Sociais na Sociedade do Trabalho: 

Experiência de Economia Solidária no Distrito Federal e entorno. Tese; Dez. 2008. 
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SILVA, Rodrigo Torquato da. Escola – Favela – Favela – Escola: Esse menino não tem jeito. 
Petrópolis, RJ: De Petrus et Alii; Rio de Janeiro: Faperj, 2012, p. 186. 
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PASSEGGI, Maria da Conceição. Narrar é humano! Autobiografar é um processo civilizatório. 
In: PASSEGGI, M.C.; SILVA, V. B. Invenções de vidas, compreensão de itinerários e alternativas de 
formação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010, p. 15. 
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Conforme foi ocorrendo o aprofundamento das reflexões, a percepção do “eu” 

se fez cada vez mais presente e a autobiografia foi se tornando um campo de 

pesquisa de profunda riqueza de detalhes, pois, quem mais poderia saber e relatar 

tanto sobre essa história se não a própria pessoa que a vivenciou? 

Passegi retrata que “o indivíduo faz de si mesmo objeto de reflexão e faz de 

sua história uma imensa fonte de pesquisa.”12 

Dessa forma, para que pudesse fazer desta história uma fonte de pesquisa, 

se fez necessário superar os preconceitos da não aceitação do ocorrido em meu 

passado e relembra a indignação de não me conformar com o suposto curso 

“natural” das coisas, que teimava em me fazer crer que só existia um destino para 

minha vida, o de me submeter e aceitar o fato de “ser um marginal”, como se essa 

condição fosse inata, caso este que me flagelava há anos. 

O fato que me atormentava me fez escrever e buscar os registros guardados 

em minha memória para que fosse possível realizar uma profunda reflexão, de forma 

que, para prosseguir com esse resgate, recorro aos auxílios de Ruth Silvino 

Brandão, contribuindo muito ao dizer: 

 

Sabemos que memória nasce do esquecimento; é preciso esquecer para 
lembrar, e lembrar é também relembrar e recriar. Recriar a vida é reinventá-
la, resgatá-la da dispersão e do caos em que os acontecimentos se 
amontoam desordenadamente. A escrita é, então, uma ordenação, uma 
reordenação em que os fatos ganham novas significações, eles se 
ressignificam [...].

13
  

 

A reordenação e ressignificação por meio da escrita despertou-me a 

importância da autobiografia quanto à constituição do ser humano, considerando 

toda sua inconclusão, repleta de defeitos e falhas, que também comete diversos 

erros na busca de acertos no decorrer da vida, estando em constante aprendizado, 

significando e ressignificando sua vida a todo o momento, como corrobora Freire:  

 

[...]o homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado 
momento, numa certa realidade: é um ser em busca constante de ser mais 
e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser 
inacabado, que está em constante busca.

14
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Idem, p. 103 – 130. 
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BRANDÃO, Ruth Silviano. A mulher escrita. In: BRANCO, Lucia Castello; BRANDÃO, Ruth 
Silviano. (Org.). A mulher escrita. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004, p. 79. 
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FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 7ª ed. São Paulo, Paz e Terra, 1983, p. 14. 
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A exposição de como se iniciou a utilização da autobiografia como fonte de 

pesquisa histórico-educacional, principalmente nas ciências humanas, em especial, 

na formação de professores, revelando os porquês da necessidade de escolher 

relatar e registrar o presente trabalho será expressamente abordada em seguida. 

 

1.1 O SURGIMENTO DAS HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO: A 

AUTOBIOGRAFIA COMO FONTE DE PESQUISA ACADÊMICA 

 

Na busca da historicidade sobre o surgimento da autobiografia como fonte de 

pesquisa, se fez necessária a utilização da pesquisa bibliográfica para que fosse 

possível chegar a uma compreensão de como se deu o movimento das histórias de 

vida e formação. Dessa forma, Gaston Pineau nos mostra que existe uma divisão 

que basicamente é compreendida entre os anos 80 do século XX aos anos de 2000, 

já em nosso século XXI, que subdivide-se em três períodos: inicialmente é percebido 

um período de eclosão (os anos de 1980), seguido de um período de fundação (os 

anos de 1990) e finalizando com um período de desenvolvimento diferenciador (os 

anos de 2000).15. 

Em seu livro publicado em Montreal Paris, intitulado “autoformation et 

autobiographie”, Gaston Pineau retrata o período inicial como sendo a eclosão das 

histórias de vida em formação, onde se passa a mudar os olhares educacionais para 

um campo quase inexplorado, considerando que cada indivíduo possui sua história e 

produz sua vida, abordando a autoformação como apropriação do poder de 

transformação, seguindo o método das histórias de vida e aplicando a uma vida 

comum de uma dona de casa.16 

Iniciam-se então na Europa o segundo período, abrindo com diversos eventos 

para discussão do tema. Contudo, a maioria da comunidade acadêmica dos anos 80 

os considerava como ilusões biográficas, afirmando não haver poder científico nesse 

tipo de abordagem, mesmo assim, sendo considerada uma ciência que entrou de 

“contrabando” nas ciências humanas, é descrita como sendo um dos mais 

importantes eventos ocorridos à época, conforme salienta Pineau: 

                                            
15

PINEAU, Gaston. As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de peseuisa – 
ação – formação existencial. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n2/a09v32n2.pdf>. 
Acesso em: 03 jun. 2014. 
16

PINEAU, G. Produire sa vie: Produire sa vie autoformation et autobiographie. Paris: Edilig; 
Montréal: St Martin. 1983. 
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Em 1984, a revista francesa Education Permanente lançava um número 
duplo (72-73) intitulado Les histoires de vie entre la recherche et la 
formation. Esse número serviu para preparar em 1986 um colóquio sobre as 
histórias de vida na Universidade de Tours, na França. A obra de 1989, 
Histoires de vie, coordenada por Pineau e Jobert.

17
 

 

O último período apresenta diversas práticas de histórias de vida, trazendo os 

seguintes fatos: formação de formadores de adultos, formação de educadores, 

orientação profissional, dentre outros. Considerando ainda os diferentes atores 

sociais como: jovens, adultos, idosos, além dos excluídos da história como: 

analfabetos, proletários, emigrantes, prisioneiros e etc., com diferentes finalidades, 

assim como a de reconhecer suas aquisições, construir projetos e explorar o 

processo de formação. 

Com isso, apesar de boa parte da comunidade acadêmica ser desacreditada 

da riqueza que seria trabalhar com a autobiografia como fonte de pesquisa, 

permaneceu evidenciada a necessidade e a importância dos estudos autobiográficos 

para o enriquecimento das ciências humanas e sociais, principalmente para a 

formação de educadores nos mais diversos campos de formação e constituição do 

ser humano. 

Essa nova abordagem causou uma crise paradigmática de múltiplas formas e 

níveis, o que fez com que se pensasse em novas maneiras de se fazer pesquisa, 

ficando denominada de pesquisa extraordinária, não mais considerando apenas as 

maneiras tradicionais de pesquisar, que são organizadas ordinariamente da seguinte 

forma: sujeito, objeto, objetivos e meios.18 

Pineau ainda nos mostra que a maneira de pesquisa extraordinária alavancou 

o período de eclosão das histórias de vida e formação por meio de fatos temporais 

vividos pessoalmente. Em 1990, após diversas publicações sobre o assunto 

surgiram às fundações e associações com o propósito de construir sua identidade, 

elaborando seus regulamentos internos e procedimentos de adesão, uma carta ética 

com o intuito de definir o objeto – objetivo das associações e sua relação com 

formador e pesquisador. 

Essa carta discutiu o papel das fundações e associações, ficando definida e 

                                            
17

PINEAU, Gaston. As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de peseuisa – 
ação – formação existencial. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n2/a09v32n2.pdf>. 
Acesso em: 03 jun. 2014. 
18
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subdividida em quatro grandes campos de ação que são:  

1º campo: Analisar as práticas e os grupos de formação;  

2º campo: Considerar a questão ‘do quem’ das histórias de vida - de si, de um 

indivíduo, de um coletivo, de um grupo específico...;  

3º campo: Decidir sobre quais vidas; 

4º campo: Discutir como se daria o debate dos métodos, disciplinas de 

referência inclusive a transdisciplinariedade. 

Durante os anos 2000, surgiu o primeiro diploma universitário e as primeiras 

revistas utilizando as histórias de vida como fonte de pesquisa. Esse novo formato 

de pesquisa aparecia não como uma simples abordagem pedagógica, mas como 

uma corrente de pesquisa – ação – formação – existencial, conforme expressa 

Pineau: 

 

[...] um movimento socioeducativo de pesquisa-ação-formação que parece 
inscrever-se na difícil passagem do paradigma da ciência aplicada ao do 
ator reflexivo. E nessa passagem, esse movimento pode pesar muito. Sua 
aposta biopolítica é a da reapropriação, pelos sujeitos sociais, da 
legitimidade de seu poder de refletir sobre a construção de sua vida.

19
 

 

No Brasil a autobiografia utilizando as histórias de vida e formação também 

está vinculada à área educacional. Nos anos 80 do século XX as pesquisas 

autobiográficas foram ganhando força principalmente com os trabalhos de Maria 

Moita, Maria Passegi e Elizeu Clementino de Souza. Da mesma forma e no mesmo 

período, na Europa, Gastou Pineau lutava para consolidar as histórias de vida e 

formação como fonte de pesquisa científica.   

Após iniciar o século XXI, no ano de 2004, aconteceu o primeiro Congresso 

Internacional sobre Pesquisa (Auto)biográfica no Brasil, em Porto Alegre/RS (I CIPA) 

e o segundo em 2006 em Salvador/BA (II CIPA). Nesses eventos foram discutidas 

peculiaridades sobre o andamento das pesquisas autobiográficas como modalidade 

de trabalho, a configuração dos espaços acadêmicos, iniciando e consolidando tais 

estudos, tendo como fruto algumas pesquisas que se apropriam da autobiografia 

como prática de formação, principalmente na área da história da educação e da 

formação continuada de professores.20 

Em novembro do presente ano ocorrerá o sexto Congresso Internacional 
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SOUZA. Elizeu Clementino de. (Auto)biografia, histórias de vida e práticas de formação. Scielo 
books 2007. 



25 

 

sobre Pesquisa (Auto)biográfica (VI CIPA), na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), tendo por objetivo dar continuidade ao processo de consolidação 

dos avanços conquistados pelas pesquisas autobiográficas no Brasil. 

Apesar do curto período de tempo em que surgiram as histórias de vida como 

pano de fundo para a reflexão da formação do ser humano há de se atentar que os 

poucos anos de existência por si só não são suficientes para serem 

automaticamente transformados em história, existindo a necessidade de articulação 

narrativa, ou seja, de uma reflexão sobre essa vida, a necessidade de dizê-la e 

escrevê-la.21 

Essa necessidade fez de minha autobiografia uma fonte de investigação 

histórico-educacional, expondo as transformações ocorridas após o acesso à 

educação, que se refletem como uma das formas de demonstrar o quão necessário 

foi o curso de Pedagogia da UnB para minha reintegração social, onde a história 

contada está enraizada nas minhas mais profundas vísceras, em que aos poucos 

vão se formando diversas identidades, fazendo um exercício de ressignificação dos 

momentos já vividos para projetar os que ainda estão por vir. Sobre o assunto 

esclarece Moita: 

 

[...] Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 
permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe em 
evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os 
seus valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num 
diálogo com o seu contexto. Numa história de vida podem identificar-se as 
continuidades e as rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as 
“transferências” de preocupações e de interesses, os quadros de referência 
presentes nos vários espaços quotidianos.

22
 

 

Dessa forma, passo a expor a seguir os objetivos deste trabalho, para que 

cheguemos a um maior entendimento sobre como seguirá a dinâmica adotada.  

 

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL DO ESTUDO 

 

O objetivo do trabalho é analisar a história de vida e formação por meio da 

narrativa autobiográfica do próprio autor, egresso do sistema penitenciário que se 
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tornou aluno da Universidade de Brasília após participar dos vestibulares aplicados 

nos estabelecimentos penais do Distrito Federal – DF. 

Essa análise possui três objetivos bem específicos, conforme descrito abaixo: 

1º - Demonstrar a relevância da autobiografia como fonte de pesquisa 

histórico-educacional; 

2º - Estabelecer a relação existente entre educação e ressocialização;  

3º - Verificar se o percurso de formação acadêmica contribuiu com a 

reintegração/ressocialização do autor. 

Demonstrada a relevância da autobiografia, estabelecendo sua relação entre 

educação e ressocialização, fica evidente que ao longo da história de vida os 

percalços vividos estão sendo superados por meio da educação, principalmente por 

meio da escolha de formação acadêmica e da estrutura do Curso de Pedagogia da 

Universidade de Brasília – UnB.  

Verifica-se dentro do relato da história de vida o percurso de formação 

acadêmica, salientando sua contribuição com a reintegração/ressocialização do 

autor, onde a conclusão passa a responder ao seguinte problema: A educação pode 

contribuir para a reintegração/ressocialização do egresso do sistema penitenciário 

na sociedade? 

Essa resposta é o grande ponto de discussão deste trabalho. Cabendo a 

resposta, depois de muitos estudos e análises, pode-se dizer que a educação pode 

sim contribuir para a reintegração/ressocialização do egresso do sistema 

penitenciário na sociedade, proporcionando uma nova maneira de perceber seu 

mundo e o mundo à sua volta, sendo benéfico tanto para o próprio indivíduo como 

para toda a sociedade. 

Entretanto, para chegar a essa resposta, foi necessária uma compreensão 

acerca de onde vem o sujeito da aprendizagem da qual estamos dialogando. Dessa 

forma, antes de conhecer a história de vida e formação propriamente dita, uma 

análise dos dados que revelam o perfil das pessoas que cumpre pena e dos 

vestibulares aplicados nos presídios do Distrito Federal é imprescindível, sendo tal 

premissa necessária para se identificar quem são os atores, quem de fato são as 

pessoas que estão dentro do sistema carcerário desta Capital. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISE DE DADOS SOBRE O PERFIL DAS PESSOAS QUE CUMPREM 

PENA NO DF E DOS VESTIBULARES DA UNB APLICADOS NOS PRESÍDIOS 

 

 

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.” 

Chico Xavier 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar uma breve análise dos dados 

estatísticos quantitativos disponibilizados no site do Infopen/MJ, sobre as pessoas 

que cumprem pena no Distrito Federal, e de dados também quantitativos 

conseguidos junto ao CESPE/UnB por meio do Sistema Eletrônico de Informação ao 

Cidadão (e-SIC), sobre as pessoas que já foram inscritas nos vestibulares da UnB 

aplicados dentro dos presídios, onde a análise traz à tona quem e qual o perfil sócio-

educacional da pessoa em cumprimento de pena no Distrito Federal, as dificuldades 

de acesso à educação, principalmente à educação Superior Pública.  

As contribuições de Focault sobre o fracasso das prisões e o papel desta em 

contribuir com a produção da delinquência23 foi de extrema relevância, bem como se 

fez necessária uma breve análise sobre as leis educacionais deste país, que 

revelam a existência de uma obrigatoriedade educacional consolidada legalmente 

que está sendo violada. 

Os dados foram colhidos no Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 

– INFOPEN/MJ, que traz informações a respeito da população carcerária do Distrito 

Federal entre os anos de 2010 a 2012, referentes a aspectos como: cor de 

pele/etnia, escolaridade, tempo médio de cumprimento de pena, crimes cometidos, 

faixa etária da população carcerária, procedência, entre outros.24 
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FOCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão - tradução de Raquel Ramalhete, 
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No Centro de Seleção e Promoções e Eventos – CESPE/UnB, por meio do 

Sistema Eletrônico de Serviços de Informação ao Cidadão (e-SIC), sistema 

implantado após entrar em vigor a Lei nº 12.527/11, que prevê o amplo acesso a 

informações consideradas públicas, foi possível conseguir dados sobre os 

vestibulares da Universidade de Brasília aplicados nos presídios do Distrito Federal 

entre os anos de 2007 a 2011. Esse recorte temporal se fez necessário por se tratar 

do período em que o CESPE possuía as informações devidamente organizadas.25  

Os dados trazem informações essenciais para uma análise do perfil da 

pessoa que cumpre pena e de como é tratada a educação no sistema penitenciário 

da capital brasileira e suas consequências. Antes disso, a seguir está disposto um 

gráfico que demonstra o grau de escolaridade da população carcerária no Brasil nos 

anos de 2008 e 2009, onde reflete que a condição do Distrito Federal não é exceção 

neste país.  

 

Gráfico 1: Comparativo educacional nos presídios do Brasil entres os anos de 2008 e 2009
26

. 

                                                                                                                                        
em: 05 jun. 2014. 
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A partir dos Relatórios Estatísticos/Analíticos do Sistema Prisional do Distrito 

Federal, e dos dados referentes aos vestibulares aplicados pelo CESPE/UnB nos 

presídios do DF, foi possível construir os gráficos e tabelas a seguir. Os gráficos 

descrevem com maior clareza os números e percentuais citados nas tabelas e serão 

utilizados para uma melhor análise sobre o tratamento educacional ofertado nas 

penitenciárias do Distrito Federal, bem como para auxiliar a traçar um perfil das 

pessoas que cumprem pena nesta Capital. 

ANO DE 2010 ANO DE 2011 ANO DE 2012 2010(%) 2011(%) 2012(%)

POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL              (2009 = 2.606.885) 2.606.885 2.562.963 2.562.963 MANTEVE REDUÇÃO DE 2% MANTEVE

POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO DF                             (2009 = 8231) 8976 10325 11438

POPULAÇÃO CARCERÁRIA POR 100.000             (2009 = 315,74) 344,32 402,85 446,29

ESTABELECIMENTOS PENAIS 7 6 6

PESSOAS PRESAS POR GRAU DE INSTRUÇÃO

ANALFABETO 338 324 191 4% 3% 2%

ALFABETIZADO 134 76 131 1% 0,74% 1,15%

E.F. INCOMPLETO 5422 6016 4423 60% 58% 39%

E.F. COMPLETO 855 936 764 10% 9% 7%

E.M. INCOMPLETO 1034 1157 109 12% 11% 1%

E.M. COMPLETO 522 706 632 6% 7% 6%

E.SUP. INCOMPLETO 133 149 124 1% 1% 1%

E.SUP. COMPLETO 49 52 34 1% 1% 0,002972548

TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA (quantidade de presos)

TOTAL 7705 10226 11399 75% aumento de 25% aumento de 11%

ATÉ 15 ANOS 4789 4941 DADOS INCONSISTENTES 62% 48% #VALOR!

ACIMA DE 15 ANOS 2916 5285 DADOS INCONSISTENTES 38% 52% #VALOR!

INDICADOR DE CRIMES GRUPO - CÓDIGO PENAL 

TOTAL 16919 20109 29099 84% aumento de 16% aumento de 16%

CONTRA A PESSOA (VIDA) 2000 2337 3398 12% 12% 12%

CONTRA O PATRIMÔNIO (ROUBO/FURTO) 9610 11428 23765 57% 57% 82%

CONTRA OS COSTUMES (ESTUPRO/TRÁFICO DE PESSOAS...) 555 626 1274 3% 3% 4%

aumento de 8% aumento de 13% aumento de 10%

INDICADORES INFOPEN/MJ 2010/2011/2012

 

                                                                                                                                        
Distrito Federal. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7BD574E9CE-3C7D-
437A-A5B6-22166AD2E896%7D&Team=&params=itemID=%7B325D54C6-C91D-4E0C-9515-
A18F92E8DA59%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D>. Acesso 
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INDICADOR DE CRIMES GRUPO - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

TOTAL 4228 5153 7131 82% aumento de 18% aumento de 28%

TRÁFICO DE ENTORPECENTES 2749 3260 4815 65% 63% 68%

ESTATUTO DO DESARMAMENTO 1358 1665 2023 32% 32% 28%

PESSOAS PRESAS POR FAIXA ETÁRIA

TOTAL 8924 10226 11399 87% aumento de 13% aumento de 11%

18-24 2986 3240 2939 33% 32% 26%

25-29 2439 3723 2618 27% 36% 23%

30-34 1631 2035 2185 18% 20% 19%

35 ACIMA 421 526 1974 5% 5% 17%

QUANTIDADE DE PRESOS POR COR DA PELE/ETNIA

TOTAL 8924 10226 11399 87% aumento de 13% aumento de 11%

BRANCA 2309 2472 1348 26% 24% 12%

NEGRA/PARDA 6379 7423 5769 71% 73% 51%

AMARELA 43 44 9 0,004818467 0,004302758 0,000789543

INDÍGENA 3 0 0 0,002225519

OUTROS 193 287 3241 2% 3% 28%

PROCEDÊNCIA TODOS DA ZONA URBANA TODOS DA ZONA URBANA TODOS DA ZONA URBANA

TRATAMENTO PRISIONAL - TRABALHO/EDUCAÇÃO

TRABALHO EXTERNO 746 804 771 8% 9% 7%

TRABALHO INTERNO 1324 1465 1293 15% 16% 13%

EM ATIVIDADE EDUCACIONAL 1170 937 1025 13% 10% 10%

ALFABETIZAÇÃO 186 142 119 2% 2% 1%

ENSINO FUNDAMENTAL 645 560 640 7% 6% 6%

ENSINO MÉDIO 212 177 203 2% 2% 2%

ENSINO SUPERIOR 12 17 11 0,001336898 0,001893939 0,001065375

CURSO TÉCNICO 115 41 52 1% 0,004567736 0,00503632 

Tabela 1: Perfil das pessoas que cumprem pena no Distrito Federal – Adaptada pelo autor 

 

Dessa maneira, de acordo com os dados constantes na tabela 01, destaca-se 

em percentuais o perfil predominante do detento do sistema carcerário do Distrito 

Federal/DF. Senão vejamos: 

 

 Cor de pele/Etnia: negra/parda, mais de 70%. 

 Escolaridade: Mais de 60% dos detentos possuem apenas Ensino 

Fundamental Incompleto e quase 90% não concluíram a educação básica. 

 Tempo médio de cumprimento de pena: em média 60% cumprirão no 

máximo penas de até 15 anos de reclusão. 

 Crimes mais cometidos: em média 57% dos crimes cometidos são contra 

o patrimônio, ou seja, crimes de roubo e/ou furto. 
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 Faixa etária: a maior faixa etária é de jovens entre 18 e 29 anos, em média 

65%. 

 Procedência: De acordo com os dados, todos os presos são oriundos da 

zona urbana, ou seja, 100%.27 

 

Sobre os impactos e a relação entre educação e pobreza, recorremos à Sônia 

Rocha, que nos alerta para questões relacionadas à pobreza e baixa escolaridade 

no Brasil, relatando que essa relação indiretamente subsidia a indicativa de que a 

falta de escolarização produz a pobreza.28 Afirma ainda, que existe um consenso que 

diz que a redução das desigualdades passa necessariamente pela democratização 

do ensino e demonstra que a cada ano de estudo a elevação da renda varia de 10% 

a 19%, dependendo do nível de escolaridade obtido.29 

Para nos auxiliar na compreensão sobre o que também pode significar a 

pobreza, passamos a considerar diversas vertentes existentes em relação a esta, 

entretanto, Laura Frade nos remete à seguinte reflexão: 

 

Achamos que pobre é o faminto. Mas também é pobre a pessoa privada de 
cidadania. A que vive em um estado de manipulação. A desprovida de 
consciência de sua opressão. A que está limitada na possibilidade de 
defesa de seus direitos.

30
 

 

Frade ainda nos auxilia ao dizer que a pobreza não se configura quando 

estamos num estado em que todos não possuem algo, dizendo que isso se chama 

escassez e afirma que a pobreza é quando alguns possuem e outros não, a pobreza 

é a falta de algo restrito a poucos privilegiados.31 

Diante desse panorama, nossos jovens ainda são obrigados a aceitar todas 

as formas de exclusão sofridas calados, submissos a esse constrangimento de ter 

seus direitos negados, causando um imenso mal-estar, conforme indica Caliman 

2008, pág. 30. 

 

[...] imaginamos tantos jovens dos países em desenvolvimento 

                                            
27

Idem. 
28

ROCHA, Sônia. Pobreza no Brasil. Afinal, de que se trata?. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 
185. 
29

Idem, p. 244. 
30

FRADE, Laura. Quem mandamos para a prisão? – Visões do parlamento brasileiro sobre a 
criminalidade. Brasília: Liber Livro e Editora, 2008, p. 70. 
31

Idem, p. 70. 
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constrangidos a sofrer a frustração das suas necessidades fundamentais, 
sobretudo de alimentação, de instrução, de integração social, de habitação 
e de segurança. Os sintomas de mal-estar demonstrados pelos jovens dos 
países como o nosso manifestam-se de maneiras diversas por meio da 
fome, do analfabetismo, do baixo nível de instrução, da exclusão do 
mercado de trabalho e de tantas formas de privação conexas com a 
pobreza econômica.

32
 

 

Considerando todo o exposto, tracemos o perfil do detento recluso nas 

penitenciárias do Distrito Federal para buscar revelar quem de fato é o público-alvo 

desses espaços de clausura e extrema segregação, onde direitos são violados sem 

a menor discrição.  

O perfil do tão temido e excluído “criminoso”, que se encontra cumprindo pena 

de restrição de liberdade no Distrito Federal, corresponde simplesmente ao indivíduo 

pobre, nas mais diferentes interpretações do termo, jovem, negro ou pardo, que 

possui um baixo grau de escolaridade, que comete crimes contra o patrimônio, 

oriundo dos centros urbanos, que não passará muito tempo recluso e que em breve 

necessitará de ser reinserido na sociedade. 

Como a maioria, possui uma condenação de no máximo 15 anos de reclusão, 

e que com pouco mais de dois anos recluso poderá pleitear a progressão para um 

regime mais brando, o que a partir de então iniciará sua reinserção na sociedade, 

conforme disposto na Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de 

Execuções Penais, em seu artigo 112, in verbis: 

 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da 
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 
vedam a progressão. 
 
§ 1

o
 A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do 

Ministério Público e do defensor. 
 
§ 2

o
 Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento 

condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos 
nas normas vigentes.

33
 

 

Assim, as informações sobre o perfil e o tratamento dado a esses ainda 

jovens, porque não permanecerão muitos anos na prisão e estarão retornando à 

sociedade, demonstram o quão necessária se faz uma maneira de ressocializar e 
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CALIMAN, Geraldo. Paradigmas da exclusão social. Brasília: Ed. Universa, UNESCO, 2008. 
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BRASIL. Lei 7.210/84 – Lei de Execuções Penais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em: 05 jun. 2014. 
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reinserir essas pessoas no convívio social.  

Neste momento, recorro aos dados que demonstram a participação dos 

detentos em ambientes que ofertam algum tipo de escolarização, que considero uma 

das formas mais eficazes de promover a ressocialização para expor como a 

escolarização penitenciária é de difícil acesso, ou melhor, um privilégio de poucos. 

Os dados do INFOPEN nos mostram que apenas aproximadamente 12% das 

pessoas que estão cumprindo pena participam de alguma atividade educacional. Os 

que frequentam o Ensino Fundamental correspondem a apenas 7%, o Ensino Médio 

2%, a Alfabetização 2%, os Cursos Técnicos 1% e a Educação Superior, cerca de 

0,001%.34 

Contudo, fica evidente que não há investimentos consideráveis na 

escolarização dos detentos, sendo que, por ano, em média, 6.000 (seis mil) pessoas 

que não terminaram a primeira etapa da educação básica são enclausuradas, ou 

seja, aqueles que não possuem o Ensino Fundamental e não mais que 10% desse 

total terão acesso à escolarização, o que corresponderia a no máximo 600 

(seiscentas) pessoas. 

Diante desse panorama, nos resta apenas concluir que aqueles jovens que 

ingressaram no sistema penitenciário, após o cumprimento de suas penas, além do 

já relatado, serão jovens pobres, sem ter concluído a educação básica, negros ou 

pardos, oriundos dos centros urbanos e que em sua grande maioria cometeram 

crimes contra o patrimônio, sairão no mínimo da mesma maneira ou pior do que 

ingressaram, em vista do tratamento repressivo que serão submetidos. Ainda é 

possível inferir que quando forem libertos, farão parte do doloroso grupo conhecido 

como ex-presidiários e serão ainda mais excluídos no retorno à suas dolorosas 

realidades sociais. 

Os gráficos a seguir demonstram a situação educacional das pessoas ao 

ingressarem nos presídios e o quantitativo que conseguem ser privilegiados pelo 

restrito acesso à escolarização penitenciária. 
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SITUAÇÃO EDUCACIONAL DAS PESSOAS AO INGRESSAREM NOS PRESÍDIOS DO DF. 

COMPARATIVO ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2012 

 

Gráfico 2: Comparativo educacional nos presídios do DF entres os anos de 2010 a 2012 - 
Adaptado pelo autor. 

 

QUANTITATIVO DE PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENA QUE PARTICIPAM DE 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS NOS PRESÍDIOS DO DF – COMPARATIVO ENTRE OS ANOS DE 

2010 A 2012 

 

Gráfico 3: Atividades educacionais entre os anos de 2010 a 2012 - Adaptado pelo autor. 
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Utilizando os dados anteriores a respeito da escolarização das pessoas que 

ingressam nos presídios do Distrito federal, podemos perceber que esse panorama 

é de quase 90% dos detentos, ou seja, a grande massa carcerária não possui a 

educação básica de oferta obrigatória pelo Estado, conforme disposta na Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou o artigo 208 de nossa 

Constituição Federal, estabelecendo que, in verbis: “educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”35, 

correspondendo ao período que vai desde a Alfabetização ao Ensino Médio. 

Vale lembrar que o direito à educação não é somente o da oferta obrigatória 

pelo Estado, o acesso também é garantido a qualquer cidadão, conforme determina 

nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que em seu artigo 5º, diz: 

 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.

36
 

 

Quando tratamos de usufruto e reivindicação de direitos de uma parcela da 

população, principalmente daquela que jamais é poupada de ser punida quando 

cometem suas falhas, devemos também perceber o “outro lado da moeda”, porque 

para ser punido, esse perfil social é o ideal, mas, para usufruir de seus direitos, já 

não são tão bons assim. 

Sendo a educação um direito público subjetivo, a pessoa com restrição de 

liberdade não poderia ser restringida de seu direito à escolarização. A educação que 

existe atualmente nos presídios é tida como privilégio de poucos, o que é uma 

afronta às leis e ao direito de acesso à educação básica garantida pelo Estado 

Brasileiro, contra uma parcela marginalizada e esquecida de nossa população. 

Em recente discussão no Legislativo deste país, o Plano Nacional de 

Educação – PNE, que estabelece metas educacionais nacionais previstas para o 

decênio 2011-2020, teve sua aprovação na Câmara dos Deputados no dia 
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28/05/2014.37 Em uma de suas vinte metas, está prevista a ampliação dos 

investimentos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é modalidade de 

educação ofertada dentro dos presídios, conforme disposto no Art. 8º do Conselho 

Nacional de Educação, Resolução nº 02, de 19 de maio de 2010, que diz:  

 

As ações, projetos e programas governamentais destinados a EJA, 
incluindo o provimento de materiais didáticos e escolares, apoio 
pedagógico, alimentação e saúde dos estudantes, contemplarão as 
instituições e programas educacionais dos estabelecimentos penais.

38
 

 

O objetivo da meta do Plano Nacional de Educação referente à EJA é a 

erradicação do analfabetismo e a redução do analfabetismo funcional em 50%, 

conforme disposto no quadro a seguir: 

 

 

 

Gráfico 4: Plano Nacional de Educação – PL nº 8.035/2010.
39
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Esse novo investimento previsto para a EJA – Educação de Jovens e Adultos 

deverá também contemplar as prisões e atender ao disposto na Resolução nº 

02/2010 do Conselho Nacional de Educação, o que consequentemente trará 

benefícios para toda a sociedade, ante a posição de que a elevação da escolaridade 

é essencial para a redução da criminalidade. 

Quando se analisa questões referentes à Educação Superior Pública, que não 

é de oferta obrigatória pelo Estado e possui um sistema de processo seletivo 

bastante excludente, a situação dos presos se torna ainda mais grave. Até mesmo a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos considera que a educação superior 

deve ser baseada no mérito para seu acesso, conforme expresso no art. 26: 

 

Artigo 26: 
 
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito. 
 
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 
reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 
atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.  
 
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de 
educação a dar aos filhos.

40
 

 
Esse reflexo do mérito e da não obrigatoriedade da oferta é facilmente 

percebida nos vestibulares da Universidade de Brasília aplicados nos presídios do 

Distrito Federal, onde ao analisar os vestibulares aplicados entre os períodos de 

2007 a 2011, percebemos que em cinco anos de aplicação das provas nos 

estabelecimentos penais do DF, apenas 1.970 inscrições foram realizadas, desse 

total apenas 15 inscrições foram selecionadas por terem sido aprovadas em todas 

as etapas que correspondem ao vestibular, ou seja, aprovadas no que diz respeito 

às questões objetivas e a parte discursiva da prova, o que em porcentagem 

representa apenas 0,007% do total geral das inscrições, ficando evidente a estreita 

porta de entrada na Universidade Pública pela população carcerária. 

A tabela a seguir demonstra os números dos vestibulares já aplicados nos 

presídios e seus resultados. 
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TOTAL DE INSCRITOS 1970

AUSENTES 467 24%

APROVADOS NA PROVA OBJETIVA 452 23%

APROVADOS NA PROVA DISCURSIVA 16 0,008121827

SELECIONADOS 15 0,007614213

SELECIONADOS POR CURSO Valores referentes ao total selecionados Valores Referentes ao total de inscritos

PEDAGOGIA 8 53% 0,004060914

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 7% 0,000507614

CIÊNCIAS NATURAIS 1 7% 0,000507614

FILOSOFIA 1 7% 0,000507614

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 1 7% 0,000507614

GESTÃO DE AGRONOMIA 1 7% 0,000507614

SERVIÇO SOCIAL 1 7% 0,000507614

BIBLIOTECONOMIA 1 7% 0,000507614

TOTAL 15

PERÍODO DA SELEÇÃO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA (VESTIBULAR/SEMESTRE)

2007/01 1

2007/02 0

2008/01 1

2008/02 2

2009/01 0

2009/02 2

2010/01 1

2010/02 0

2011/01 0

2011/02 1

TOTAL 8

CESPE/UnB VESTIBULARES APLICADOS NOS PRESÍDIOS DO DF NOS ANOS DE 2007 A 2011

 
Tabela 2: Vestibular aplicado nos presídios do DF – Cesp/Unb - Adaptada pelo autor. 

 

Percebe-se que das 15 inscrições selecionadas, a escolha para o acesso ao 

Curso de Pedagogia corresponde à grande maioria, ou seja, 08 inscrições, 

equivalente a 0,004% se for considerado o total geral de inscrições e por volta de 

53% do total de inscrições selecionadas, conforme indicado no gráfico 5: 
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Gráfico 5: Inscrições aprovadas nos vestibular aplicado nos presídios do DF - Adaptado pelo 
autor. 

 

Percebe-se então, que o curso de Pedagogia é a opção que mais seleciona 

candidatos do sistema prisional dentre as escolhas dos cursos que culminaram em 

aprovação, o que nos remete ao seguinte questionamento: Por que o Curso de 

Pedagogia da UnB possui esse expressivo número de selecionados dentre os 

aprovados nos vestibulares aplicados nos presídios? 

Uma das possíveis respostas pode estar relacionada à nota de corte do 

curso, que possui média bem abaixo dos cursos mais concorridos da Universidade. 

Esse foi um dos critérios que utilizei quando fiz minha opção pelo curso, além de já 

estar cursando Pedagogia em uma faculdade privada e iniciado um despertar para o 

objeto de pesquisa da Pedagogia, a Educação. 

Ainda é possível questionar se as pessoas que ingressaram no curso de 

Pedagogia lograram êxito no que diz respeito à conclusão do curso. 

O que é possível afirmar, é que muito raramente um detento conseguirá uma 

oportunidade de acesso à Universidade Pública, resultado da baixa participação em 

atividades educacionais e dos dados que demonstram a pequena quantidade de 

inscrições dos detentos nos vestibulares. 

Não foi possível ter acesso à informações sobre as pessoas que cumpriam 

pena e foram selecionadas nos vestibulares aplicados nos presídios sobre a 

conclusão de suas graduações, por se tratar de informações pessoais não passíveis 
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de acesso, sendo possível afirmar apenas, que o autor desta obra é uma dessas 

pessoas, o único a ingressar na universidade no ano de 2010 e estando prestes a 

alcançar a tão sonhada conclusão da graduação. Todavia, a pessoa que foi 

aprovada no vestibular de 2011 encontra-se devidamente matriculada e cursando o 

6º período do curso neste primeiro semestre de 2014.  

Retomando a análise a respeito dos vestibulares aplicados nos presídios do 

DF, percebe-se que o que mais reprovam as pessoas que participam desse 

processo seletivo são as questões discursivas das provas, onde 23%, ou seja, 452 

candidatos foram aprovados nas questões objetivas e apenas 0,008%, 16 

candidatos, foram aprovados na prova discursiva, conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 6: Número de reprovação na parte discursiva do vestibular - Adaptado pelo autor. 
 

 

Diante de tamanha discrepância entre os aprovados nas provas objetivas e 

discursivas, fica evidente que uma das dificuldades de aprendizagem recorrentes 

entre os participantes destes exames são referentes à realização de provas 

discursivas, ou seja, uma grande dificuldade de registrar seus pensamentos. 

Trabalhar essas dificuldades poderia levar um significativo número de 

pessoas que estão cumprindo pena para dentro da Universidade de Brasília – UnB, 

o que deixaria de invisibilizar as pessoas e as políticas voltadas para aqueles em 
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cumprimento de pena. Indivíduos nessas condições se tornam invisíveis aos olhos 

da sociedade e da Universidade, dessa forma, evidencia-se a importância desse 

registro, porque, se não fosse este trabalho, eu entraria e sairia desta instituição sem 

ao menos ser notado, sem que soubessem que a educação ofertada pela UnB um 

dia pôde promover mais que uma mera ressocialização ao apenado, pôde promover 

a libertação física e psicológica da pessoa humana, a utopia da ressocialização tão 

almejada pelo sistema penal opressor, sendo conquistada por meio de uma 

educação que promove justamente o oposto. 

Como explicitado, a condição de criminoso e sua libertação está diretamente 

ligada às questões educacionais, entretanto, a elevação da escolaridade com 

certeza trariam benefícios, tanto para o preso quanto para a sociedade como um 

todo, remetendo à novas maneiras de ver e viver a vida e a uma redução da 

crescente onda de criminalidade que tanto assola o mundo contemporâneo. 

Chegamos ao ponto de verificar que a não prioridade educacional dentro da 

lógica prisional, que possui grande ênfase no caráter punitivo, culminando com um 

discurso ressocializador, onde o indivíduo que deveria estar sendo preparado para 

ser reintroduzido na sociedade não ocorre. 

Michel Focault levanta a seguinte opinião: ”[...]o atestado de que a prisão 

fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser substituído pela hipótese de que a 

prisão conseguiu muito bem produzir a delinquência.”41 

Dessa forma, pergunto: Poderemos garantir a ressocialização sem priorizar a 

educação prisional? 

Os dados mostram que estamos garantindo um aumento no número de 

pessoas dentro dos presídios, somente de 2010 para 2011, o aumento foi de 13%, o 

que não possui relação com a redução da criminalidade e sim com a ineficiência de 

nosso sistema penal, uma vez que questões raciais, de escolaridade, faixa etária e 

condições socioeconômicas estão intimamente ligadas ao perfil do preso no Distrito 

Federal, o que fez com que analisemos quem são as pessoas que estão sendo 

enviadas para as prisões. 

Focault ainda corrobora ao dizer que: “[...] As prisões não diminuem a taxa de 

criminalidade; pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade 
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de crimes e de criminosos permanece estável, ou ainda pior, aumenta.”42 

Laura Frade nos mostra que nossos representantes no Legislativo, que são 

os responsáveis pelas leis deste país, não acreditam no caráter de reabilitação das 

penas, investindo quase que exclusivamente nas atividades de defesa, contribuindo 

para a manutenção da situação existente no sistema carcerário. Frade completa 

dizendo que: “[...] a ausência na crença na recuperação certamente acaba 

contribuindo para que ela não ocorra”.43 

Contudo, sendo o crime uma violação da Lei, e os que possuem o poder para 

legislar não acreditam na ressocialização e não investem nela, o transgressor se 

torna refém das leis e de sua punibilidade, sem chances de reabilitação e suscetível 

à reincidência.  

Estando excluídos, os indivíduos estão vulneráveis a buscar sua inclusão das 

mais variadas maneiras, inclusive cometendo novos atos criminosos, pois o objetivo 

ingênuo é ter ao menos a ilusão de pertencimento a essa sociedade que tanto 

ostenta e divulgam seus bens e resultados, o que é refletido nos crimes mais 

cometidos por nossos jovens, crimes ligados aos bens e patrimônio, roubos e furtos, 

conforme indicado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 7: Crimes mais cometidos entre os anos de 2010 a 2012 - Adaptado pelo autor.
44

 

                                            
42

Idem. 
43

FRADE, Laura. Quem mandamos para a prisão? – Visões do parlamento brasileiro sobre a 
criminalidade. Brasília: Liber Livro e Editora, 2008. 
44

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatórios Estatísticos / Analíticos do Sistema Prisional do 



43 

 

Infere-se ainda, que à medida que os crimes mais cometidos estão 

intimamente ligados ao querer ter, à conquista de bens materiais a qualquer custo, 

percebe-se que a discrepante desigualdade social é tão ou mais responsável que o 

próprio infrator, por estar impondo condições de vida degradante que não 

proporcionam nenhuma oportunidade de acesso a bens usufruídos apenas por uma 

pequena parcela da sociedade.  

Considerando ainda, que o presídio é fruto de uma sociedade que busca 

manter um maior controle dos menos favorecidos, onde os que estão fora dos 

padrões impostos são duramente castigados, qualquer alteração seria uma ameaça 

que poderia gerar uma crise social, o que levaria a uma desestruturação do controle 

social, fazendo com que não seja possível manter o controle. Estar fora dessa lógica 

social significa estar às margens da sociedade.  

Valores e controle social estão também sendo citados, uma vez que devemos 

analisar quais os valores que estão sendo pregados à nossa sociedade e quão 

falhos são os sistemas de controle social, pois, enquanto a supervalorização do ter 

algo em detrimento do ser alguém continuar a ser prioridade, a replicação da lógica 

capitalista do consumo indiscriminado e da posse de bens a qualquer custo estará 

trazendo o ter algo como fonte essencial de sobrevivência. 

Na tentativa de um eficaz controle social, o sistema penitenciário do Distrito 

Federal busca manter a classe dominada em seu devido lugar, contribuindo para a 

manutenção da incapacidade de recuperação e dificuldade de ressocialização. O 

inchaço do sistema carcerário e o endurecimento das leis em nada colaboram para 

um sistema educativo que promova a recuperação e ressocialização do indivíduo. 

Essa maneira de agir e suas consequências são belamente expressas por Laura 

Frade, senão vejamos: 

 

[...] A mantermos essa matriz, o controle social sobre o comportamento do 
indivíduo, seguirá se dando sob as garras seculares do poder. Dirigindo-se 
ao pobre, ao indivíduo de baixa instrução, transformando a construção do 
Direito em uma real tendência de controle. Constituindo exclusão e não 
inclusão. Atuando sobre manifestações externas, longe de englobar suas 
causas. Tornando a própria lei uma ferramenta de perpetuação e 
manutenção dos poderosos. Uma forma de legitimar dominação.
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Além da política de manutenção e controle social, existe uma dificuldade em 

considerar o investimento em educação como prioridade quando o assunto é 

pessoas em cumprimento de pena, dificultando a busca pelo sucesso da 

ressocialização, mesmo que há mais de 150 anos já existam consensos universais 

que ditam que para uma boa condição penitenciária a educação do preso, por parte 

do poder público, ao mesmo tempo é uma precaução indispensável no interesse da 

sociedade e uma obrigação para com o detento.46 

Dessa forma, passemos para o próximo capítulo para que possamos perceber 

como é, em pleno século XXI, tratada a vida dos menos favorecidos dessa 

sociedade, por meio do relato autobiográfico do próprio autor, que de certo modo, é 

espelho do relato de vida de grande parte dos jovens encarcerados deste país. 
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CAPÍTULO III 

 

3. HISTÓRIA DE VIDA E FORMAÇÃO: TRAJETÓRIA DE VIDA, UMA 

AUTORREFLEXÃO 

 

 

“Nem sempre os sonhos são definidos e bem organizados no 
teatro da mente. Às vezes nascem como pequenos traçados, 
simples esboços, ideias vagas que vão se desenhando e 
tomando forma ao longo da vida.” 

Augusto Cury 
 

 

Tratemos neste momento de realizar uma autorreflexão sobre minha história 

de vida, que será iniciada das lembranças mais tenras da infância aos dias atuais, 

considerando a escrita como instrumento de análise da reconstrução de toda a 

formação de vida, conforme indica Souza (2006). 

 

[...] a escrita não é apenas o “relato” da sua vida “pessoal”, “estudantil” e 
“profissional”. É, antes de tudo, o instrumento que lhe permite “resgatar” e 
“reconstruir” o período que compreende a sua formação: da “escolarização” 
aos “dias de hoje.

47
 

 

A narrativa que segue faz parte do que penso e sou hoje, de todo o 

aprendizado que constituí ao longo de minha vida e de todas as influências que 

fizeram e continuam a fazer de mim um ser em constante mudança. 

Confesso que a primeira vez que iniciei uma escrita autobiográfica foi 

tentando relatar esta história à minha hoje amiga e antiga chefe Roberta Chaves 

Oliveira, porque queria lhe contar um pouco sobre minha vida, o que me despertou 

para diversas curiosidades como: a quantidade de pessoas que realizando os 

vestibulares da UnB dentro dos presídios lograram êxito, a escolarização dos 

detentos, enfim, uma vontade de analisar minha história mais a fundo, tornando-a 

uma pesquisa capaz de demonstrar que as mudanças ocorridas em minha vida 

foram em grande parte proporcionadas pela educação, mas, jamais imaginara que a 

falta desta seria o grande fator promotor das dificuldades de ressocialização, posso 
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até mesmo dizer que esse seria o fator endêmico do insucesso da execução penal. 

Iniciando esta etapa autobiográfica, deixarei exposta uma linha do tempo que 

realizei quando estava recluso na Papuda, no ano de 2009, aos 28 anos de idade, 

período em que estava prestes a ser transferido para o regime semiaberto, no 

Centro de Progressão Penitenciária – CPP. A linha do tempo se refere à minha 

primeira análise, planejamento de vida e perspectiva de futuro, um pré-planejamento 

que sintetiza que para conseguir chegar até aqui foi necessário planejar. 

 

 

Figura 1: Linha do tempo e Projetos de Vida escritos pelo autor enquanto recluso na Papuda 
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3.1. INFÂNCIA: DO NASCIMENTO AOS E 12 ANOS 

 

Antes mesmo de meu primeiro dia neste mundo tive dificuldades, a bolsa de 

líquido amniótico de minha mãe estourou e demorei muito para nascer, quase morri 

de insuficiência respiratória, os médicos tiveram muita dificuldade para fazer o parto, 

mas no fim ocorreu tudo bem. Aos dois meses um novo desafio; tive que me 

submeter ao que seria minha primeira cirurgia, para a retirada de um testículo e uma 

cirurgia de hérnia, pois havia nascido com três testículos e com hérnia, 

provavelmente a hérnia fora resultado do parto complicado, etapa vencida. Aos três 

anos de idade problemas renais me levou à mesa de cirurgia novamente, o que 

culminou na retirada de meu rim esquerdo.  

Com a saúde restabelecida, passo a ter uma vida “normal”, gostava muito de 

ir à escola, brincar na rua, jogar vídeo game e namorar as amigas de minha irmã. 

Na primeira série, aos sete anos de idade, estudava na Escola Classe 49 de 

Taguatinga Norte, a professora Ângela era a responsável por minha turma. Ela tinha 

uma régua grande de madeira para corrigir os alunos “indisciplinados”, o castigo 

físico fazia parte da educação àquela época.  

Da 2ª à 4ª série minha formação escolar ficou por conta da professora 

Aparecida, ainda na mesma instituição, estava sempre entre os melhores alunos da 

escola, meus pais sempre se orgulhavam das boas notícias recebidas quando 

podiam participar das reuniões escolares.  

Os momentos das reuniões de encerramento de ano eram os únicos que 

meus pais participavam, por muitas vezes ao sair da escola quem estava a me 

recepcionar era minha tia, pois minha mãe já estava trabalhando. Ao chegar em 

casa, ficávamos eu e meu irmão aos cuidados de minha irmã Sheila, que era a mais 

velha entre nós, mas ainda assim era uma criança cuidando de outras duas. 

Em relação à escolaridade de meus pais, não chegaram a concluir o que na 

época era conhecido como 1º Grau, hoje, o Ensino Fundamental, e como diversas 

famílias que não possuem um elevado grau de escolaridade, sonhavam com seus 

filhos formados para que pudessem tentar um futuro diferente de suas realidades.  

Dentre meus irmãos, eu era o que mais gostava de ir à escola, como dito 

anteriormente, estava sempre entre as melhores notas da turma e era considerado 

um ótimo aluno, motivo de orgulho para meus pais. Nesse período em nada me 

recordo de ter tido acesso a um aprendizado capaz de me fazer refletir sobre minha 



48 

 

condição e de minha família no mundo, as notas eram apenas reflexo de um 

“adestramento infantil”. 

Pensamentos e ações que fossem capazes de exercitar o questionamento 

sobre quem sou, onde estou, por que estou vivenciando tudo aquilo, não faziam 

parte da rotina de minha infância, a escola estava totalmente desvinculada de minha 

vida social, ao inverso do que nos mostra Freire quando diz: 

 

[...] As crianças precisam crescer no exercício desta capa-cidade de pensar, 
de indagar-se e indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de 
programar e de não apenas seguir os programas a elas, mais do que 
propostos, impostos.

48
 

 

A vida de minha família era muito complicada, brigas conjugais constantes, 

alcoolismo e dificuldades financeiras faziam parte da minha rotina, morávamos de 

favor nos fundos da casa de uma tia e por várias vezes minha mãe se dirigia à casa 

de parentes para pedir um prato de comida, pois em nossa casa era comum faltar 

alimentos básicos, algumas vezes chegamos a consumir farinha com açúcar para 

substituir uma das refeições, o lanche da escola por diversas vezes foi minha 

primeira refeição.  

Nessa época minha mãe trabalhava de lavadeira e meu pai em uma 

sorveteria. A crescente necessidade de sobrevivência levam homens e mulheres ao 

trabalho, tendo que realizar a difícil escolha de ficar junto a seus filhos passando 

fome ou deixá-los à própria sorte para buscar seu sustento. 

Nascimento Et alii (2011) expressa essa reflexão afirmando que essas 

questões fazem parte da construção social das crianças. 

 

[...] à medida que mais mulheres trocam o lar pelo trabalho, a guardiã da 
separação entre a idade adulta e a infância tem cada vez menos condições 
de cumprir seu papel, apesar da atribuição do papel de educar as crianças 
estar atrelado à figura da mulher, essa condição de pais trabalharem fora de 
casa para não permitir que os filhos morram de fome é de extrema 
relevância para a construção social das crianças.

49
 

 

Eu não era capaz de perceber os problemas que vivia, era apenas uma 

criança e achava tudo normal, na verdade me sentia feliz e acostumado a conviver 
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com as dificuldades, até que uma notícia traria mudanças significativas em nossa já 

precária situação: recebemos a notícia de que teríamos que desocupar os fundos da 

casa de minha tia, que nos deu um prazo de um mês para sairmos do terreno. 

Por sorte do destino, da ajuda de Deus, enfim, o fato é que no outro dia, 

literalmente no outro dia, após a notícia de que iríamos ter que sair de “nossa casa”, 

meu pai compra um jornal e o nome de minha mãe sai na famosa lista de 

contemplados do Programa de Assentamento do Governo do Distrito Federal da 

época, ganhávamos, então, um lote em Santa Maria. Que bênção, meus pais 

alegres, depois de tanto tempo esperando e em um momento tão difícil, uma notícia 

dessas, foi inacreditável. 

Neste momento terei que voltar um pouco no tempo para dar continuidade à 

História. O ano é 1962, onde nasce Maristela Fonseca de Miranda, minha mãe, filha 

de um Grande industrial do início de Brasília, o Jaime Fonseca de Miranda, meu 

avô.  

Meu avô era amigo muito próximo de Juscelino Kubitscheck, o então 

Presidente da República, e com o nascimento de minha mãe, JK aceita o convite de 

meu avô e a batiza, a partir de então minha mãe passa a ser afilhada do Presidente 

da República, orgulho de toda sua família. Ao completar 13 anos de idade, vivencia 

o primeiro choque, a morte de sua mãe por câncer no cérebro. 

Meu pai baiano, descendente de índios e negros, minha mãe, branca, de 

família com posses. Luiz Gonçalves da Silva, meu pai, consegue um emprego na 

indústria de sorvetes de meu avô, chamada de Bico Doce. Apaixona-se por sua filha 

Maristela, afilhada de Juscelino, e dali começam então um namoro escondido. 

Com a morte de meu avô por ataque cardíaco, a família de minha mãe se 

apodera da herança, chegando a levar a sorveteria à falência. Minha mãe recebe 

apenas uma pequena quantia em relação ao que realmente teria direito e se casa 

com meu pai, como os dois eram muito novos, com pouco estudo e menos ainda 

conhecimento para administrar o dinheiro que minha mãe recebera, passam a viver 

apenas dessa tal herança, minha mãe engravida de sua primeira filha, minha irmã 

Sheila, logo após nasce seu segundo filho, eu, o Jaime Fonseca de Miranda Neto 

(nome em homenagem a meu avô), três anos mais tarde, já com a herança 

chegando ao fim, nasce meu irmão Lucas. 

Com três filhos e pouco dinheiro resolveram arriscar e viajam para o Belém do 

Pará, onde morava um irmão de meu pai que trabalhava em uma serralheria. Ele 
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teria convencido meus pais a investirem naquela cidade. 

Compram uma casa de três quartos e uma barraca na praia para trabalhar, 

moramos lá por 01 ano, a barraca nunca deu certo, meu pai consumia toda bebida e 

acabou vendendo a barraca para trabalhar com meu tio na serralheria, como só 

queria saber de beber, a irresponsabilidade não o deixou prosperar e acabou não 

dando certo na serralheria, vivendo novamente do restante do dinheiro da herança 

de minha mãe, nessa época, estava eu com cinco anos de idade.  

Como meus pais não estavam trabalhando, o dinheiro foi se esgotando e 

resolveram voltar à Brasília para tentar vida nova, a casa foi vendida e o dinheiro 

seria para comprar outra casa no Distrito Federal, mas, com a proposta de minha tia, 

meus pais construíram um barraco com dois cômodos nos fundos de sua casa. Em 

seguida, fizeram a tal inscrição no programa habitacional do Distrito Federal, tendo 

em vista que minha mãe era filha de Brasília e nunca havia possuído imóvel no DF. 

Em 1993, estava com 12 anos de idade, ainda era muito ingênuo em relação 

às maldades que o mundo viria a me ofertar e como minha mãe era afilhada de 

Juscelino Kubitscheck, tinha acabado de ganhar um lote em Santa Maria e 

lembrando que teria que desocupar o lote de minha tia em um mês, resolveu 

procurar a filha de JK, Sara Kubitscheck para tentar uma ajuda qualquer, na 

verdade, minha mãe achava Santa Maria muito longe e queria um local mais 

próximo. Então, Sara lhe ofertou uma troca de lotes, minha mãe aceitou e conseguiu 

que seu lote em Santa Maria fosse trocado por um lote no Recanto das Emas. 

Contudo, percebo a íntima relação entre o eu e o outro, que esteve e está 

presente em todos os momentos de nossas vidas, onde as memórias individuais são 

também construções coletivas, assim como afirma Halbwachs (2006, Apud, Leal, 

s/d)  

[...] As lembranças da infância na família e com os amigos, as relações 
escolares e os grupos de trabalho mostram que essas recordações são 
essencialmente memórias de grupo e que a memória individual só existe na 
medida em que esse indivíduo é um produto de um grupo.
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Com esse aprendizado, dirijo-me à próxima etapa de minha vida, consciente 

de que o que escrevo é mais do que uma mera lembrança, é parte e consequência 

de uma memória de grupo que fez e fará para sempre parte de mim, que influenciou 

diversas de minhas ações e hoje está sendo utilizada como fonte de reflexão. 
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3.2. ADOLESCÊNCIA: DOS 13 AOS 16 ANOS 

 

Sartre afirma que, para que possamos obter qualquer verdade sobre nós é 

necessário considerar o outro, expondo a necessidade do outro para nos 

reconhecermos como tal.51 Dessa forma, iniciarei a análise de minha adolescência, 

com essa incessante necessidade de reconhecimento, salientando que o 

reconhecimento buscado nesta fase foi se tornando cada vez mais perigoso.  

Morando no Recanto das Emas, naquela época uma poeira danada, água só 

de caminhão pipa, eu e meus irmãos tivemos que estudar nas escolas mais 

próximas, localizadas em Taguatinga Sul. Aos finais de semana trabalhava 

vendendo picolés na feira do Guará, picolés estes fabricados por meu pai. 

Estudando no Centro de Ensino nº 03 de Taguatinga sul, minha rotina escolar 

seguia normalmente, as boas notas e a aprovação eram certezas em minha vida até 

então. 

A necessidade de afirmação em um grupo social em que o indivíduo busca 

sua inserção pode ser a chave para a abertura ao desconhecido, que pode ou não 

se tornar um mundo muito perigoso, levando a um caminho sem volta e muito 

doloroso. 

Ao chegar à 7ª série do ensino fundamental, no Centro de Ensino nº 02, 

conhecido como Centrão, localizado em Taguatinga Sul, passo a fazer amizades 

com colegas de minha classe que me apresentam a um mundo desconhecido, de 

início considerado muito atraente, o mundo das drogas. Ao usar maconha pela 

primeira vez, não gosto muito, fico com um mal estar e muita náusea, mas depois de 

algumas vezes fui me acostumando e achava engraçado fazer provas sob o efeito 

da droga, começo a faltar aulas para usar drogas e consumir bebidas alcoólicas. 

Nosso grupo foi crescendo e nossa diversão passou a ser vender passe escolar, 

consumir drogas e bebidas alcoólicas.  

Então se inicia um ciclo já esperado para quem se envolve com drogas, a 

insatisfação com o trabalho, passando a não mais querer ir à feira do Guará vender 

picolés, o desinteresse por estudos, pela convivência escolar, a agressividade e 

intolerância com os familiares. Minha mãe estranhava todo esse comportamento e 
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chegou a me seguir para ver se conseguia descobrir alguma coisa. Nunca descobriu 

nada e também nunca teve a coragem de me abordar para tentar um diálogo.  

Foi então que reencontrei um amigo do período de infância. Estava chegando 

da escola, ao descer do ônibus e caminhar em direção à minha casa, me deparo 

com Eleno. Jogávamos vídeo game juntos na infância e agora na adolescência 

estávamos morando bem próximos, eu morava na Qd 103 e ele na Qd 104 do 

Recanto das Emas, começamos a andar juntos, sua casa possuía uma pequena 

mercearia. 

Ele já estava bastante conhecido no Recanto das Emas e ao nos 

aproximarmos passei a conhecer mais pessoas, mas essas pessoas roubavam, 

usavam drogas e eu apenas conhecia a famosa maconha. Assim, passamos então a 

roubar coisas da mercearia de sua mãe. O intuito era de comprar drogas e consumir 

bebidas alcoólicas, as outras pessoas que andavam conosco roubavam tudo, casas, 

carros, enfim, qualquer coisa que pudesse ser vendido ou trocado por drogas. 

Diante da primeira consequência os resultados: de ótimo aluno até a sexta 

série a reprovado na sétima série, e essa situação se repetiu por mais três vezes 

consecutivas, duas vezes no Centrão e uma vez no C.E 05 de Taguatinga Sul. 

Devido meu péssimo comportamento no Centrão, que era considerado uma das 

melhores escolas públicas de Taguatinga, fui expulso e minha mãe consegue uma 

vaga em outra escola, o C.E 05, mas não adiantou muita coisa, o “05” como era 

conhecido, estava dominado por gangues e drogas, e eu, como novato não me 

aproximava muito dos garotos daquele colégio. 

A respeito da expulsão, utilizada pelas escolas como mecanismo extremo a 

ser adotado com o objetivo de punição dos indisciplinados, é refletida também a 

ineficiência da instituição escolar para lidar com assuntos delicados como a 

indisciplina e problemas oriundos de fora dos muros escolares, com um discurso que 

impõe apenas a desqualificação do aluno, o colocando numa posição de 

inferioridade, conforme expresso por Silva: 

 
[...] Essa capacidade de imposição discursiva faz da escola uma agência 
institucional que monopoliza, até certo grau, a violência simbólica. Assim a 
escola recusa, normatiza, afirma o que é bom e o que é ruim, reprova, 
expulsa, pune.
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Bourdieu já nos alertava sobre o papel do Estado como detentor do 

monopólio da violência simbólica legítima, agente autorizado a tomar decisões que 

podem afetar diretamente a vida de cada um de nós, a ponto de fazer, no caso das 

decisões tomadas pelas instituições escolares, que uma decisão considerada 

correta seja inquestionável, assumindo uma posição onde quem se desvia dos 

parâmetros impostos pela sociedade terá sempre que sofrer as consequências de 

uma punição.53  

Começaram vários conflitos dentro da escola, os outros alunos queriam 

roubar meu tênis, minhas roupas e eu, já bastante revoltado, tanto por um estar 

vivendo em um período já marcado por uma certa “rebeldia” (a adolescência), 

quanto indignado por ter sido expulso, ainda tendo que manter um certo status de 

“mau menino” para continuar inserido no grupo social do qual fazia parte, levei o fato 

ao conhecimento de meus “amigos”. Um deles sugere que consigamos emprestada 

uma arma de fogo para nos deslocarmos até a escola e resolver o tal problema, dito 

e feito, conseguimos e nos dirigimos à escola, intimidamos os meninos e daquele dia 

em diante ninguém mais causou conflito comigo, na verdade, alguns ficaram meus 

amigos e por diversas vezes chegamos a usar drogas juntos, aquilo me deu uma 

sensação de poder, então começava a gostar do crime, de fazer parte daquele 

grupo que muitas vezes imaginávamos ser melhor que nossa família, como se dizia: 

“é nóis”. 

Conheci um garoto que sua família era mais desestruturada que a minha, 

usávamos drogas dentro de sua própria casa, até mesmo seu irmão de 09 anos de 

idade fumava maconha conosco, também convivia dias fora de sua casa com os 

garotos em situação de rua do Plano Piloto, por diversas vezes fomos cheirar cola 

juntos no Plano Piloto. Eles cometiam pequenos furtos em restaurantes e bicicletas 

dos condomínios dos “Playboys” para comprar cola. Eu era muito medroso, nunca 

me envolvia diretamente nos furtos, sempre ficava meio de longe ou apenas olhando 

para ver se alguém estava olhando.  

Aos 15 anos de idade não estudava mais, sempre estava matriculado, apenas 

não estudava. Todos meus amigos começaram a ser detidos pela polícia. Eu 

sempre escapava e como nunca me envolvia diretamente com os crimes era difícil 

ser preso. 
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Um desses amigos era muito talentoso, gostava de desenhar, com isso 

começo a me envolver com desenhos também e decidimos parar de usar drogas e 

tentar trabalhar com arte, foi dando certo, começamos a conseguir trabalho com 

nossa arte, fazíamos placas, desenhos em escolas infantis, desenhos em boates e 

então começamos a trabalhar juntos com o pessoal da Administração Regional do 

Recanto das Emas nos eventos artísticos que envolviam a cidade.  

Chico Pereira, o Administrador do Recanto das Emas à época, era quem nos 

patrocinava, comprou todo material necessário para o desenvolvimento do trabalho, 

como: compressor, aerógrafo, pistola de ar e tintas. Contudo, a remuneração era 

pequena em relação as nossas necessidades, nosso trabalho era desvalorizado, foi 

então que resolvemos voltar a estudar. 

Neste momento dá-se início a outra subdivisão de minha autobiografia por se 

tratar do período correspondente ao fim de minha adolescência, onde estarei 

ingressando na fase adulta e retomando meus estudos na educação básica. 

 

3.3. FIM DA ADOLESCÊNCIA E INÍCIO DA IDADE ADULTA: DOS 17 AOS 25 

ANOS 

 

Aos 17 anos de idade, no ano de 1998, agora estudando na escola 104 do 

Recanto das Emas, passo a cursar a 8ª série do Ensino Fundamental, consigo 

recuperar minha vontade de aprender, aquela que possuía no período da infância e 

atribuo essa vontade ao pessoal da administração, que mesmo nos pagando mal, 

nos mostrou outras formas de conviver em sociedade, com participação em vários 

eventos, chegamos até a mostrar nosso trabalho nos jornais, fazendo reportagens 

no Correio Brasiliense e no Jornal Nacional, foi legal, mas com a volta aos estudos, 

os anos foram se passando e a pressão social por capital me fez querer conseguir 

um emprego formal. 

Terminando o Ensino Fundamental naquele mesmo ano, minha formatura foi 

uma festa bem animada, meus pais ficaram tão orgulhosos, meu pai havia parado 

de consumir bebidas alcoólicas e de fumar por problemas de saúde há 

aproximadamente três anos, o que melhorou a situação em minha casa, estávamos 

mais unidos, mas meus vícios ainda eram fumar cigarros e consumir bebidas 

alcoólicas, mesmo assim, ainda possuía uma amizade muito forte com o pessoal 

que continuava envolvido com o crime. Encontrávamos-nos em comemorações ou 
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nos finais de semana, sempre minha casa ficava cheia de gente, almoçando, 

consumindo bebidas e conversando. 

O tempo foi passando, a sorveteria que meu pai trabalhava faliu e por meio de 

um amigo acabou conseguindo um emprego de frentista na empresa Gasol. Eu, com 

18 anos de idade, fazendo o 1º ano do Ensino médio, com certa dedicação aos 

estudos, consigo meu primeiro emprego de carteira assinada, na rede de 

restaurantes Mc Donalds, no cargo de atendente. Meu professor de Química, 

Cícero, juntamente com a direção do C.E 111 do Recanto das Emas, reconheceram 

meu desempenho nas aulas e me ofertam uma vaga de estágio no BRB do Recanto 

das Emas, aceito a proposta e peço contas do trabalho para iniciar o estágio. 

O aprendizado que adquiro no BRB é muito bom, principalmente por se tratar 

de um primeiro contato mais a fundo ajudando pessoas. Banco de periferia é 

diferente, principalmente no início do mês, com o pagamento do “Bolsa Família” 

(programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 

pobreza do Governo Federal), muitas pessoas precisam de ajuda, esse contato com 

a comunidade é gratificante, sentir que você é importante para alguém é essencial 

para que possamos nos constituir como pessoa. 

Ao completar um ano de estágio, conheço uma pessoa que faria toda 

diferença em minha vida e futuramente viria a ser minha esposa. Ela era a nova 

estagiária e eu estava encarregado de ensiná-la o trabalho. 

Com o fim do estágio, sem chegar a concluir o Ensino Médio, consigo um 

emprego de frentista na empresa Gasol no ano de 2002, paro de estudar e fico por 

conta apenas do trabalho e da vontade de possuir capital, ou seja, a vontade do ter. 

Aos 21 anos de idade, nenhuma responsabilidade, achando que a vida era 

apenas festas e mulheres, compro meu primeiro carro, um Fusca, depois troco por 

um Chevette, um Monza, um Apollo e em meio a tantas festas, bebedeiras, a 

aproximação das antigas amizades e de pessoas envolvidas com o crime e drogas, 

a rotina de usuário de drogas volta a fazer parte de minha vida, mas agora as drogas 

foram substituídas, eram outros tempos e a droga da vez era a cocaína. 

Experimento e a partir de então, em todas as festas lá estava ela, sempre presente. 

Gostava do meu trabalho e buscava uma ascensão, mas essa ascensão era 

apenas financeira, meu meio social pregava apenas o dinheiro, o lucro, enfim, após 

dois anos como frentista, consigo uma vaga de Subgerente, meu salário aumenta e 

a responsabilidade também. Troco de carro, agora era um Gol, mas a 
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irresponsabilidade fora do trabalho aumentava gradativamente, principalmente pelo 

uso de drogas e de meu convívio social. Começo a emprestar o carro para meus 

“amigos” cometerem crimes, inclusive meu irmão, que cresceu junto comigo 

vivenciando as mesmas coisas, considerava uma coisa normal, o crime fez parte de 

minha vivência desde a infância, então, não era capaz de perceber um mal maior. 

Com o dinheiro que meus amigos ganhavam no crime eram patrocinadas 

festinhas regadas a álcool e drogas, eu participava de diversas e entre várias 

madrugadas, dias, começo a sentir na pele as consequências de minhas atitudes, 

perco meu emprego em 2005, fico por conta do seguro desemprego e do dinheiro de 

minha rescisão. 

As oportunidades de envolvimento na vida do crime aumentam, passava 

bastante tempo com meus “amigos” e a falta de dinheiro foi se tornando um 

problema muito grande. 

Aos 25 anos de idade, com uma vida conturbada por drogas, festas, 

amizades perigosas e sem ter conseguido concluir o Ensino Médio, sofro a 

consequência da atitude mais equivocada que tomei, me levando da dificuldade 

diretamente para o fundo do poço, uma considerada “grande proposta” de um 

amigo, que me chamou para participar de um assalto em uma famosa churrascaria 

do DF. Ele possuía informações acerca do dia do pagamento do pessoal e também 

chamou outro amigo, que possuía uma arma, meu papel era levá-los e trazê-los.  

Aceito o convite e então no dia 1º de junho de 2006, pela manhã, colocamos o 

plano em ação, fico os esperando de longe, na outra rua. Eles se dirigiram ao 

estabelecimento, pegaram o dinheiro, chegaram até o carro e entraram. 

Aparentemente tudo estava dando certo, estava eufórico e adorando a vida do 

crime, estava se tornando lucrativo. Até que dia 08.06.2006 as notícias não eram tão 

boas, o amigo que me chamara havia sido preso. Três dias depois fui preso dentro 

de casa. 

Muito choro e sofrimento, minha família ficou desesperada, nessa época, o 

filho de minha irmã, meu sobrinho Rafael, estava com 09 anos de idade e 

presenciava tudo, a polícia invadindo minha casa, quebradeira, era um trauma para 

uma criança tão pequena. 

Ao vivenciar o outro lado do crime, um lado obscuro até então desconhecido, 

regado a sofrimento, clausura e opressão, onde jamais imaginara passar por essa 

experiência, se inicia a dura rotina do cárcere com lágrimas minha e de toda minha 
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família, um sofrimento que não tem tamanho. 

Saindo com apenas 13 dias de prisão por ser réu primário para aguardar 

julgamento em liberdade, recorro da sentença de 06 anos e 02 meses também em 

liberdade. As lágrimas e o sofrimento passaram, minha vida continuara da mesma 

forma, meus amigos continuaram presos, pois eu era o único que não possuía 

antecedentes criminais. 

O consumo de bebidas alcoólicas e drogas continuaram, mas o envolvimento 

com roubos não, estava com receio de retornar ao presídio. Meu irmão também 

estava envolvido com o crime, tinha receio de que sofresse as mesmas 

consequências que sofri. 

Não demora muito e em dezembro de 2006, meu irmão estava detido por 

suspeita de participar de um roubo, os policiais me detiveram também para 

averiguação, devido já responder a um processo. Insistiam no fato de que eu deveria 

delatar o que meu irmão estava fazendo. Um policial chegou a me dizer a seguinte 

frase: “você não quer entregar seu irmão, então eu não irei sossegar enquanto não 

conseguir uns dez anos de cadeia para você”, foi o que ocorreu. Dois dias após sair 

um mandado de prisão para meu irmão, estava eu chegando ao presídio com outro 

mandado de prisão, acusado de participar de um crime que não havia cometido, fui 

acusado de um roubo de carro de um agente penitenciário. A partir de então a prisão 

passou a ser meu lar, meu dolorido lar. 

Nesta próxima e última parte de minha história, relato como foi à experiência 

de conviver no cárcere e como se deu toda a reviravolta em minha vida, o papel da 

educação e da UnB nesta história. 

 

3.4. IDADE ADULTA: DOS 26 AOS 33 ANOS 

 

Inicio o relato deste período com a descrição de meu perfil aos 26 anos de 

idade, para que possamos comparar ao perfil da pessoa que cumpre pena no 

Distrito Federal. 

Eu, um negro/pardo, de baixa renda, que não chegou a concluir a educação 

básica, condenado por crime contra o patrimônio, cumprindo uma pena menor que 

15 anos, oriundo da zona urbana, o mesmo perfil da grande maioria das pessoas 

que cumprem pena nos presídios do Distrito Federal. Era um forte candidato a 

continuar nessa situação, de reincidir quantas vezes fossem necessárias até 
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conseguir perder toda minha vida no cárcere. 

Diante desse panorama, não tinha mais o que fazer, condenado a uma pena 

de 06 anos por um roubo que não cometi, era esperar o tempo passar. Com 10 

meses de prisão fui beneficiado com o trabalho externo, meu pai consegue uma 

carta de emprego e passo então a trabalhar durante o dia e retornar ao presídio à 

noite, o chamado regime semiaberto. 

Inicio o trabalho em uma creche localizada na Samambaia (XII Região 

Administrativa do DF), conhecendo novas pessoas e começando a trabalhar com 

crianças carentes. Na “Creche Formiguinhas”, como é conhecida. Passo a construir 

um vínculo com pessoas que realizam um trabalho amoroso. Convivo com crianças 

que sofrem com dificuldades básicas para a sobrevivência humana, que só se 

alimentam quando estão na creche, que estão carentes de carinho, atenção, 

educação, muito parecido com minha infância.  

Um pequeno detalhe: eu era o único homem daquele espaço, o ato da 

responsável pela creche em me aceitar naquele momento, sua ação de ajudar uma 

pessoa num momento tão difícil, de ter proporcionado uma oportunidade única de 

aprendizado sobre amor ao próximo, de doação de si para o outro, naquele 

momento passou despercebido sem muita compreensão, o que neste outro 

momento do relato, onde utilizo das escritas de si, se torna fator reflexivo. 

O trabalho na creche foi por um curto período, porque, dois meses após ter 

iniciado o trabalho, quando estava retornando para o Centro de Progressão 

Penitenciária - CPP, vulgarmente conhecido como Galpão, nome popular dado ao 

local de pernoite das pessoas que trabalham em um ambiente externo ao presídio 

em retornam para o cumprimento da pena em outro, ao ingressar na Unidade 

prisional, recebo a notícia de que o resultado do recurso de minha primeira sentença 

confirmou e a pena de 06 anos e 02 meses foi unificada à pena de minha atual 

sentença fixando-se em 12 anos e 02 meses de detenção em regime fechado. 

Retorno ao presídio da Papuda, passo quase a noite inteira chorando e 

pensando sobre toda minha trajetória de vida até então, toda minha vida começara a 

passar por minha mente como um filme, nada fazia um sentido concreto, minha vida 

era uma maré de incertezas e não sabia muito bem como controlar todos esses 

sentimentos fervilhando dentro de mim, gostaria de voltar atrás e fazer tudo 

diferente, estava me sentindo culpado e muito arrependido de tudo que vivera até 

então, de todo mal causado a todos à minha volta.  
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Ao amanhecer, acordo bem cedo e minha impressão é de estar vivendo um 

pesadelo. Estava eu novamente recolhido ao Centro de Internamento e Reeducação 

(CIR), localizado no complexo penitenciário da Papuda.  

E agora, o que fazer? 

Uma carta de Dezembro de 2007 relata o quão desesperador foi aquele 

momento. Senão vejamos: 

 

 

Figura 2: Carta escrita em dezembro de 2007, ao retornar a Papuda 

 

Não era capaz de visualizar nenhuma “luz no fim do túnel”, chego a pensar 

que era meu fim, apesar de estar acostumado a conviver com más notícias, me 

percebo naquele instante totalmente desestruturado, sem chão, pensando que 

jamais conseguiria reverter essa situação. José Eustáquio Romão nos auxilia na 

compreensão desse momento com a seguinte reflexão: 

 
[...] Em tais contextos de processos de desestruturação econômica, social, 
política e ética, os aparatos epistemológicos, políticos e axiológicos tendem 
a ser envolvidos pela atmosfera da crise, provocando a migração do ser 
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humano para seu próprio interior, em uma espécie de individualismo ético. 
Ele passa a enxergar conceitos, princípios, fundamentos e valores como 
resultado de processos de estruturação psicológica – e não como produto 
dos processos sociais –, aí buscando parâmetros para as formulações de 
projetos de vida e de ação.

54
 

 

De tanto tentar entender tudo que ali acontecia, sem me conformar com a 

presente situação em que estava sendo submetido, com os fatos insistindo em me 

impor como única condição a clausura, não conseguia aceitar o que estava vivendo, 

não poderia me submeter à crença de que a única coisa a fazer seria apenas aceitar 

o fato de que eu era um “criminoso” e jamais passaria disso, que estava fadado a 

ser apenas “mais um bandido na prisão”. 

Romão nos alerta para o fato de que quando os problemas tomam conta de 

nosso imaginário, pode provocar tanto a reação de superação do fato crítico quanto 

pode provocar uma forma de perplexidade, onde nos sentimos impotente ante os 

fatos criando obstáculos nas tentativas de reação.55 

Foi com essa reação de superação do fato crítico que aos poucos fui tomando 

a percepção do que ocorria à minha volta, começando a prestar mais atenção às 

conversas das pessoas que estavam naquele local, a refletir sobre as vidas ali, 

sendo perdidas, passei a questionar o porquê de tudo aquilo, de como chegamos a 

tal situação que vagarosamente iniciou minha reação. 

Minha namorada Thâmela, que mais à frente passou a ser minha esposa, 

juntamente com minha família, jamais deixaram de me visitar, o que confortava meu 

interior imensamente, me proporcionando forças para não acreditar em tudo aquilo 

que estava vivenciando e presenciando, me fazendo crer que aquela atual realidade 

não era uma questão de ser e sim de estar sendo.  

O dia da visita era um dia muito estressante, posso dizer que era ao mesmo 

tempo o melhor dia e o pior dia da semana, a alegria era imensa ao ver nossos 

familiares cruzando os portões, mas, o stress ficava à flor da pele depois que as 

visitas tinham que partir, muito além do stress rotineiro, o contato com pessoas que 

estão no mundo fora das grades faz com que nos sintamos mais vivos, revitaliza as 

esperanças e quando chega a hora de partir, parece que um pedaço de nós está 

indo junto. 
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Minha namorada começa a trazer alguns livros para me ajudar a conseguir 

vencer o tédio da ociosidade. A Bíblia, e alguns livros do psiquiatra e escritor 

Augusto Cury, me ajudaram bastante a superar a dor da clausura. Um dos livros que 

mais me tocou foi o intitulado “Nunca Desista de Seus Sonhos”, de Augusto Cury, 

esse livro levantou minha autoestima. No prefácio do livro o autor diz: “Acima de 

tudo este livro ensina a pensar. Provavelmente, ao lê-lo, você vai repensar a sua 

vida”.56 Foi o que aconteceu, em meio a tanta repressão começo a ser autor de 

minhas atitudes, a repensar todos os meus atos até então e a me libertar 

psicologicamente. 

Cartas escritas no período de clausura revelam como aos poucos fui me 

libertando da prisão psicológica antes mesmo da física, revelando que a libertação 

só teve início após o acesso a leituras reflexivas e a materiais de estudo, que 

gradativamente foram me auxiliando a repensar sobre todo o ocorrido. 

Como neste momento a prisão física era muito difícil de ser conquistada, fui 

me apoiando nos escritos, iniciando com um período de lamentação e dor para 

depois começar as reflexões em busca da superação. 

Souza contribui enfatizando o quão importante é a escrita e a utilização das 

cartas, não como mera comunicação, que apenas explicita algo, mas como espaço 

de produção para o enriquecimento autorreflexivo.57  

Em janeiro de 2007, relato em uma carta toda a insegurança, possessividade 

e fragilidade em relação a meu relacionamento e ao que estava vivendo, esse medo 

demonstrado revela como estava preso física e psicologicamente naquele momento, 

mas também se inicia uma percepção involuntária da importância do outro em 

nossas vidas, um grande desafio que me fez sentir o poder do amor e de como 

necessitamos dele. 
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Figura 3: Carta escrita em janeiro de 2007, relatando os medos e as decepções. 

 

Reis nos desafia a sincronizar o sentido racional e emocional onde o amor 

seja sentido com toda a reciprocidade capaz de nos fazer cúmplices uns dos outros 

na constituição de nossas vidas, exatamente o que necessitava naquele momento.58 

Em fevereiro de 2007, escrevo em uma carta a reafirmação do sentimento de 

culpa que tomava conta de minha vida, me autoconsiderando o único responsável 

por tudo o que vivera até ali, sem a mínima consciência das relações sociais e de 

minha constituição como ser humano, bem como inicio uma pequena reflexão sobre 

o que fazer para tentar mudar essa situação. 
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Figura 4: Carta escrita em fevereiro de 2007, reafirmando o sentimento de culpa por estar 
preso. 

 

Todo esse sentimento também se refletia em forma de arte. Em março de 

2007 faço os seguintes desenhos que descrevem o que o material de leitura de mais 

fácil acesso dentro dos presídios, que é a Bíblia, sendo motivo de toda a inspiração 

para as artes. As leituras que fazia se materializavam em desenhos feitos apenas 

com caneta, que era o único material de escrita permitido. 

 

  

Figura 5: Desenhos criados em 2007 dentro da prisão 
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Figura 6: Desenhos criados em 2007 dentro da prisão. A Bíblia sempre foi a fonte de 
inspiração. 

 

Estava me apoiando muito na escrita, escrever era meu consolo e minha 

forma de acesso ao mundo fora das prisões, era minha maneira de ter um “diálogo” 

com alguém. Minhas reflexões estavam muito pautadas numa espécie de 

(Auto)culpabilidade que rotineiramente colocava sobre minhas ações. Jamais refletia 

sobre questões sociais, direitos negados e preconceitos, apesar de ter utilizado 

desses pensamentos para ser o que sou hoje, porque sou também fruto de minhas 

ações. 

 

 

Figura 7: Trecho de um das cartas escritas, demonstrando fragilidade e culpa. 
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Assim que inicia o ano de 2008, minha namorada começa a me trazer livros, 

os desenhos novamente expressam influências das leituras, notem que ao fim do 

desenho está o nome do livro do Augusto Cury, “Nunca desista de Seus Sonhos”. 

 

 

Figura 8: Desenho realizado no começo do ano de 2008. 
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Em seguida, no final de Janeiro de 2008, escrevo uma carta que revela as 

influências das leituras dos livros em meus pensamentos. 

 

 

Figura 9: Carta que demonstra a influência da leitura em sua vida. 

 

De início decido execrar o crime de minha vida tanto externa quanto 

internamente, deixo todos os vícios, o mais difícil foi o cigarro, que fumava desde os 

13 anos de idade, ler era um hábito, lia tudo o que era possível, alguns jornais 

velhos, almanaques, livros didáticos que conseguia emprestado com alguns 

detentos, enfim, o querer ler era imenso, mas o acesso a material de leitura era 

muito restrito. 

Meu primeiro pensamento e atitude que fizeram muita diferença para que eu 

pudesse chegar até aqui foi o de mudar imediatamente. Penso comigo: se você quer 

mudar, comece agora, não deixe para amanhã. Passo a pensar dessa forma de 

tanto ouvir as pessoas falando que quando saírem dali fariam diferente, que iriam 

parar com isso ou com aquilo, que iriam, iriam e iriam, contudo, não acontecia. 

Presenciei diversas vezes pessoas saindo e voltando para o presídio, quando não, 
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era ainda pior, recebíamos as notícias de suas mortes. 

Começo também a excluir pessoas ligadas ao crime de perto de meu 

convívio, com isso passo a uma fase de autoisolamento (considero que essa atitude 

gerou um dos maiores impactos em minha vida de hoje, o isolamento), passo a 

considerar aquelas pessoas como exemplos ruins para minha vida. Estava 

buscando a construção de novos objetivos, de uma nova maneira de viver e queria 

distância de tudo e todos que estivessem envolvidos com o crime. 

Em 2008, já engajado nos estudos e trabalhando na padaria da Papuda, 

surge uma oportunidade ímpar em minha vida, a chance de fazer a prova do 

ENCCEJA (Exame Nacional de Certificação e Conclusão da Educação de Jovens e 

Adultos), com o objetivo de finalmente concluir o ensino médio, minha dedicação foi 

imensa e realizo minha primeira colheita, meu primeiro resultado positivo após 

reiniciar os estudos no presídio: a aprovação e conclusão do tão difícil Ensino Médio. 

Estava começando a me distanciar das estatísticas que traçam o perfil do 

preso no Distrito Federal, então a seguinte indagação teimava em me intrigar: O que 

irei fazer quando sair?  

Em janeiro de 2009, estava preparando o que iria fazer quando ganhasse a 

tão sonhada liberdade, esse relato encontra-se em um trecho de uma carta escrita 

nesse período.  

 

 

Figura 10: Carta escrita em janeiro de 2009, relatando o que seria feito após ser posto em 
liberdade. 
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O momento de deixar o processo de clausura é sofrido, a pessoa sai um 

“bagaço”, desmoralizada, desestruturada física e psicologicamente, a 

ressocialização neste momento está muito distante, o estado de espírito é de 

derrota, de destruição, de se sentir um nada, a pior espécie da humanidade, fruto do 

tratamento desumano ofertado, com pressão e opressão física e psicológica a todo o 

momento, sendo acordado por diversas madrugadas à base de bombas de efeito 

moral e gás de pimenta, sendo desmaiado por enforcamentos e jogado nú ao fim do 

corredor. É esse o tipo de tratamento que me foi ofertado como parte de um suposto 

processo de ressocialização e reintegração social e com certeza foi o responsável 

por toda essa eclosão de sentimentos que derrotam qualquer ser humano que 

necessita de um apoio para que consiga retornar à convivência social.  

Foi com todo esse ódio e sofrimento sentido na pele que começaram a 

aparecer nas cartas opiniões sobre a justiça no Brasil. 

 

 

Figura 11: Carta relatando o sofrimento dentro do presídio e a justiça brasileira. 

 

Tudo isso demonstra que o sistema prisional é eficiente no cumprimento do 

ato punitivo de repressão e falho no sentido da ressocialização e que a detenção 

provoca a reincidência porque após sair da prisão se tem muito mais chances de 
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retorno, por estar o indivíduo totalmente abalado.59 

Apesar de que em nossa Constituição Federal, mais precisamente em seu 

artigo 5º, inciso III, exista a previsão de que ninguém, absolutamente ninguém 

poderá ser submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante, o texto ali 

disposto não condiz com a realidade dos presídios onde fui obrigado a conviver por 

alguns anos.60 

Focault nos demonstra que esse tratamento desumano não só prejudica 

qualquer processo de tentativa de ressocialização como alimenta sentimentos de 

ódio e rancor ao dizer: 

 

[...] O sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das 
causas que mais podem tornar indomável seu caráter. Quando se vê assim 
exposto a sofrimentos que a lei não ordenou nem mesmo previu, ele entra 
num estado habitual de cólera contra tudo o que o cerca; só vê carrascos 
em todos os agentes da autoridade, não pensa mais ter sido culpado; acusa 
a própria justiça.

61
 

 

Mesmo sofrendo as consequências de passar pelo processo de clausura, 

estava com uma ideia fixa “assim que sair, farei uma faculdade”, sendo assim o 

primeiro de minha família a almejar tamanho desafio. Será que consigo? Era uma 

dúvida natural, mas, mais uma vez utilizo dos escritos de Augusto Cury, “Nunca 

Desista de Seus Sonhos”, então estava decidido e determinado a fazer uma 

faculdade, mas qual o curso? Ainda não sabia, não tinha uma definição de curso 

concreta. 

Foi assim que então realizo minha primeira inscrição para o vestibular da 

UNB. A inscrição para a realização das provas dentro do presídio era isenta de taxas 

e um pensamento era comum entre os que realizavam: fazer as provas para ganhar 

experiência e utilizá-las para estudar mais.  

Existia um pequeno grupo dentro do presídio que gostava de estudar, eu fazia 

parte desse grupo e mesmo assim não me aproximava tanto, não queria me 

envolver com criminosos, considerava a autoexclusão a melhor alternativa. 

Ao participar das provas de meu primeiro vestibular, no ano de 2008, 
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destinada ao ingresso no 2º semestre de 2008, faço a escolha pelo curso de Direito, 

foi meu primeiro contato com uma prova considerada muito difícil. Com isso aprendo 

muito, principalmente sobre a parte organizacional de uma prova, pois ainda era um 

mistério. Primeiramente percebo que o tempo teria que ser controlado para 

conseguir ao menos ler toda a prova, então, teria que preencher um gabarito, toda 

aquela pressão era interessante, não conhecia nada referente ao histórico das 

provas como: nota de corte, peso das questões e etc.  

Quando termino percebo que não poderia ficar pressionado porque me 

atrapalhava muito, mas, viver sob pressão era minha rotina, começo a trabalhar isso 

e quando realizo meu 2º vestibular, o referente ao 1º semestre de 2009, altero a 

escolha do curso para História Já apresentava uma melhora, tendo em vista que 

estudei pela prova passada, mas minhas redações sempre eram desconsideradas, 

não conseguia pontuar, mesmo assim, continuava estudando. 

A reprovação referente à parte discursiva das provas dos vestibulares 

aplicados nos presídios do DF, como já demonstrado anteriormente, faz parte da 

grande maioria das inscrições das pessoas que participam desse processo seletivo. 

O sonho de passar no vestibular da Universidade de Brasília era muito, mas 

muito distante mesmo de minha realidade, mesmo assim continuava estudando sem 

um real objetivo de passar no vestibular da UNB. 

Estava trabalhando na padaria da Papuda e um amigo do Recanto das Emas 

pediu minha ajuda para conseguir um trabalho naquela padaria, consegui e a partir 

de então passamos a conviver na mesma cela, logo depois, meu irmão que estava 

cumprindo pena no PDF 01, conhecido como “Cascavel” foi transferido para a 

Papuda e consegue também uma vaga de trabalho na padaria. 

Trabalhávamos bastante, era uma média de 10.000 a 15.000 pães por dia, 

uma frente de trabalho de aproximadamente 18 pessoas, tinham seus benefícios, 

não ficávamos dentro do presídio o dia inteiro, pois a padaria ficava do lado de fora, 

ao lado direito do prédio da Papuda, tínhamos acesso a café, verduras e gêneros 

alimentícios não permitidos dentro do presídio. 

Começo a ter influências sobre as pessoas à minha volta, principalmente meu 

irmão e meu amigo, meu irmão não queria muito saber de estudar, estava na 6ª 

série do Ensino Fundamental e continuava na mesma, meu amigo do Recanto das 

Emas também começa a acreditar em um novo destino para sua vida por meio da 

educação e se junta a mim em busca de algo diferente, consigo convencê-lo a parar 
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de fumar maconha para melhorar seu raciocínio e buscar seus objetivos.  

Ele tinha cursado até a 5ª série do Ensino Fundamental e me perguntava 

muito, coisas por mim consideradas básicas, mesmo assim, na medida do possível 

retirava suas dúvidas, era seu professor. 

Estava chegando o período de solicitar a progressão para um regime mais 

brando, o semiaberto. Logo que chegou, em pouco tempo fui transferido para o CPP 

(Centro de Progressão Penitenciária), conhecido como Galpão, localizado no Sia 

trecho 04. Trabalhava durante o dia e dormia no presídio à noite. Antes de ir para o 

CPP, me despeço do pessoal que trabalhava na padaria e converso com o chefe da 

Funap na Papuda, onde disse que faria o possível para me ajudar. 

Em fevereiro de 2009 chego ao Galpão, preencho uma ficha de emprego e 

em uma semana me chamam para trabalhar na Administração do Lago Sul, lá 

realizava um trabalho de auxiliar de pedreiro, troca de meios-fios, calçadas e nas 

horas vagas leitura, principalmente um material didático do concurso do Metrô-DF, 

pois havia feito a inscrição. Logo em seguida, fiz à inscrição de meu 3º vestibular, o 

2º de 2009, escolhendo História novamente. 

Um fato muito triste e marcante ocorreu assim que fui transferido para o 

regime semiaberto, os meus “amigos” que foram presos juntos comigo em 2006, 

haviam saído pouco antes, não tive contato com os dois, apenas recebi a notícia de 

que continuavam envolvidos com o crime. Estava planejando vê-los para 

conversarmos sobre nossas vidas e expor meus objetivos de estudar e tentar uma 

vida diferente, mas infelizmente não deu tempo, uma confusão acabou em tragédia 

e os dois morreram baleados. Cada um deixando família, esposa e 02 filhos.  

Um morreu aos 26 anos de idade com 10 tiros e o outro aos 29 anos com 05 

tiros, a única e última vez que os vi depois que saímos do presídio foi no Cemitério 

Campo da Esperança, sendo velados, um ao lado do outro, um momento muito 

triste. Gostaria que tivessem tido tempo de abandonar o crime, mas infelizmente não 

foi possível.  

A trágica história de meus amigos não foram as únicas, presenciei vários de 

meus amigos de infância e adolescência perderem a vida por causa do crime, essa 

vivência formou uma parte do alicerce que estava construindo, à base de repúdio ao 

crime e toda sua falsa ilusão de felicidade e prosperidade oferta às pessoas. 

A educação passa a ser minha total, única e última esperança, queria 

reconquistar meu espaço dentro da sociedade. Muitas vezes as pessoas sentem 
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nojo, repúdio e condenam perpetuamente quem são punidos com a prisão, como se 

jamais essas pessoas pudessem recuperar a capacidade de novamente conviver em 

sociedade, como se as condenassem a uma eterna prisão. 

Ser considerado ex-presidiário remete essa sensação de perpetuação, e 

existem instituições e pessoas que se aproveitam das pessoas que estão nessa 

posição desfavorecida e as ofertam uma falsa ajuda, que mascara a exploração 

implícita, não as oferece nenhuma oportunidade de real crescimento, seja pessoal, 

profissional ou psicológico, apenas exploram sua mão de obra, uma das mãos de 

obra mais baratas que existe, a do ex-presidiário. Essa realidade faz parte da rotina 

da maioria das pessoas que deixam os presídios, onde são exploradas, submissas e 

obrigadas a aceitar tal situação por falta de melhores oportunidades. 

Não queria me prender a esse tipo de exploração, dois meses após estar no 

Centro de Progressão Penitenciária, reflito sobre meus objetivos novamente e 

penso: “não posso mais esperar, tenho que começar a estudar com urgência!”, 

então decidido, faço a inscrição para o vestibular da Faculdade da Terra de Brasília, 

escolho o curso de Pedagogia porque estava com desconto, com mensalidades que 

custavam em torno de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e como recebia R$ 

320,00 (trezentos e vinte reais) para trabalhar pela FUNAP, era o que cabia no meu 

orçamento. 

Com todo esforço, minha família me dando todo apoio, busco forças e 

paciência para mudar meu destino, então com a resposta de “aprovado” no 

vestibular da FTB para cursar Pedagogia no 2º Semestre de 2009, percebo que 

nossos atos no presente são responsáveis por ditar nosso futuro.  

Solicito na justiça um pedido de prorrogação de horário para poder cursar 

Pedagogia, a autorização foi concedida em vista do disposto na Lei nº 7.210/84, lei 

de execuções penais, que em seus artigos 122 e 123 dispõem sobre as 

autorizações concedidas para saídas temporárias e os requisitos necessários para 

sua concessão. Senão vejamos: 

 

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto 
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem 
vigilância direta, nos seguintes casos: 
 
I - visita à família; 
 
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução 
do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; 
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III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio 
social. 
Parágrafo único.  A ausência de vigilância direta não impede a utilização de 
equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim 
determinar o juiz da execução. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
 
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da 
execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e 
dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 
 
I - comportamento adequado; 
 
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for 
primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; 
 
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

62
 

 

Cumprindo todos os requisitos, passo a sair do trabalho e a me deslocar 

direto para a Faculdade, somente depois das aulas retornava para o pernoite no 

Centro de Progressão Penitenciária - CPP. 

Em meio às aulas e ao trabalho, tomo uma decisão que fez toda a diferença 

em minha vida, deixo definitivamente meus erros aonde deveriam ficar, ou seja, no 

passado e passo a viver com base princípios pautados pela responsabilidade, 

honestidade, amor e união. Com isso, oficializo meu matrimônio no dia 11/12/2009, 

novamente com a necessidade de autorização judicial. 

Minha sogra, que considero minha segunda mãe, nos oferta um espaço, uma 

pequena casa em seu terreno, fizemos uma reforma antes de mudarmos. Toda 

minha família apoiando, meus pais estavam tão felizes de ver seu filho buscando 

novos caminhos. Minha esposa trabalhando segurava as pontas para que eu 

pudesse continuar a pagar a faculdade e a buscar melhorias por meio da educação. 

O apoio de minha esposa foi fundamental, porque acreditou em minha 

mudança, sendo que, naquele momento o que mais precisava era de pessoas que 

me delegassem alguma confiança. O quanto sofrera comigo e não me abandonou, 

superou todo sofrimento em nome de nosso amor, perdoou todas as minhas falhas. 

Ela não tinha conhecimento de tudo o que passara em minha vida, passou a 

conhecer após minha prisão, foi muito forte, conseguiu superar tudo e mesmo longe 

sempre estivemos perto.  

Certa vez, não me recordo precisamente à data, mas era mês de outubro de 

2009, me desloquei à sede da FUNAP para fazer um pedido de saque de um 
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dinheiro retido devido ao tempo de trabalho na padaria da Papuda, pois era 

remunerado e enquanto se está preso o dinheiro fica retido, foi então que meu 

destino começou a mudar. Reencontrei o Chefe da Funap que trabalhava na Papuda 

e conversamos um pouco, quando me perguntou o local em que eu estava 

trabalhando, respondi que estava na Administração do Lago Sul, foi então que pediu 

meu nome completo e disse que iria tentar conseguir algo melhor. 

No mesmo mês de outubro de 2009, minha saída do CPP para trabalhar foi 

cortada, não sabia o que estava acontecendo, então a notícia, fiquei porque iria 

assinar um novo contrato com a FUNAP para trabalhar no Ministério da Justiça.  

Estava feliz e inseguro, não sabia como seria o trabalho, o medo era evidente, 

uma coisa é trabalhar de ajudante de pedreiro no meio da rua com pessoas simples 

e outra é ir para um local trabalhar na área administrativa sem conhecer as pessoas, 

seus preconceitos. 

Chegando ao Ministério, em uma reunião com a gestora do contrato, fui 

indicado para trabalhar no DEEST/MJ - Departamento de Estrangeiros do Ministério 

da Justiça, localizado no 3º andar do anexo II do Ministério. Fui apresentado à Chefe 

da Divisão de Nacionalidade e Naturalização que me colocou para trabalhar 

inicialmente na Seção de Registros e Averbações, uma das seções do DEEST. 

O que não sabia era que estava preste a conhecer uma das melhores 

pessoas do Ministério da Justiça, uma pessoa que me compreenderia e me 

incentivaria a acreditar que eu seria capaz não apenas de realizar o trabalho 

proposto, mas também de ser uma pessoa justa, honesta e capaz de somar forças 

dentro do Ministério. Foi assim que Roberta Chaves Oliveira, Chefe de Divisão da 

Nacionalidade e Naturalização, à época, começou a fazer parte de minha história.  

No dia a dia, Roberta me ensinava muito sobre a área administrativa, me 

dava liberdade para dizer tudo o que estava pensando. Com isso, fui desenvolvendo 

habilidades e em pouco tempo estava trabalhando em seu gabinete, assessorava 

seu trabalho, respondia Ofícios, Memorandos, redigia e revisava publicações e 

enviava ao Diário Oficial da União, cuidava do arquivo corrente, enfim, todo trabalho 

administrativo e de arquivologia fazia parte de minha rotina.  

Continuava estudando, mas agora trabalhava no Ministério da Justiça e tinha 

acesso à Internet, o que me abriu uma imensa janela de conhecimentos e junto com 

o que aprendia na Faculdade da Terra de Brasília - FTB, principalmente sobre 

educação, a escrever textos dissertativos e a começar a sistematizar meus 
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pensamentos, fui reestruturando meu intelecto. 

Com a abertura de nova inscrição para o vestibular da UNB, o 1º de 2010, 

faço a escolha para o curso de Pedagogia, pois já estava cursando, gostando do 

curso e queria dar continuidade.  

Minhas esperanças para a prova era diferente, meus conhecimentos 

acadêmicos haviam aumentado consideravelmente e com o acesso à Internet 

começava a sonhar de fato com uma vaga na Universidade. Já havia feito a prova 

três vezes, dominava aspectos como ansiedade e nervosismo pré-avaliações, 

conseguia ler e entender o que estava lendo, conhecia o programa de Bolsa 

Permanência da UnB e ainda tinha um grande incentivo que era a vontade de parar 

de pagar as mensalidades da FTB.  

Estava escrevendo e lendo bastante na Faculdade da Terra de Brasília e 

nunca havia conseguido pontuação nas redações da UnB, foi então que após a 

realização da prova, desta vez realizada no Centro de Progressão Penitenciária – 

CPP, já havia corrigido preliminarmente a prova, tinha me saído bem, mas o 

problema era sempre a redação. 

Novamente volto a frisar que esse não é um problema isolado, como 

percebido na análise dos dados acerca dos vestibulares já aplicados nos presídios 

do DF, 23% das inscrições, ou seja, 452 candidatos foram aprovados nas questões 

objetivas e apenas 0,008%, 16 candidatos foram aprovados na prova discursiva, o 

que revela que eu era apenas mais um a sempre ser reprovado nas redações. 

Quando sai o resultado da prova nem acredito, era por volta das 17h30min, 

estava no Ministério da Justiça, confiro umas dez vezes para confirmar a veracidade 

do que aparecia na tela à minha frente, verifico o nome de outras pessoas que 

também tinham realizado a prova para certificar-me de que só aparecia o nome dos 

aprovados, quando tive a certeza fiquei em choque, sem saber o que fazer, meu 

sonho havia se tornado uma realidade e abrira uma janela imensa para novos 

sonhos, a reconstrução de minha vida tomava um novo rumo, aprovado em 1ª 

chamada para o curso de Pedagogia.  

Desloco-me em direção à sala de minha Chefe e lhe conto a novidade. Ela 

não acredita de início, depois ficou muito alegre e me parabenizou. Com isso, faço 

diversas ligações para contar a novidade a meu pai, minha mãe, minha esposa, 

ninguém entendia direito o que estava acontecendo, na verdade nem mesmo eu 

entendia. 
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No dia de realizar a matrícula, organizo todos os documentos necessários, 

inclusive meu diploma de ensino médio conquistado com a realização da prova do 

ENCCEJA 2008, que havia feito na Papuda, e chamo meu pai para irmos até à 

Universidade fazer a matrícula. Disse que teria que ir comigo, que ele é quem teria 

que matricular o seu filhinho na escola, foi muito bom, na verdade nunca havia 

colocado meus pés na UnB, era um território totalmente estranho à minha realidade, 

ninguém de minha família ou até mesmo ninguém de meu convívio social havia 

cogitado algo tão ambicioso.  

Estudar em uma Universidade Pública era algo considerado muito além de 

minha realidade, principalmente se considerar todo o meio social em que eu havia 

crescido e convivido. 

Novamente necessito de autorização judicial para frequentar as aulas, realizo 

o pedido por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas da UniCeub, pedido concedido 

pela Vara de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios – VEC/TJDFT. 

Meu ingresso na Universidade se deu em meio ao receio de como seria 

minha rotina nesse ambiente até então desconhecido. A descoberta desse novo 

espaço me trouxe muita insegurança, chego com um pré-conceito sobre qual seria 

meu papel naquele lugar, disposto a estar ali apenas para conquistar um diploma de 

nível superior, o que garantiria um suposto espaço na sociedade e pronto.  

Essa vontade de aderir às condições do opressor é natural, como indica 

Freire (1987 pág. 17) ao esclarecer essa primeira etapa que transita entre o início da 

descoberta do novo até chegar à libertação do opressor. 

 

[...] É que, quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, os 

oprimidos, em lugar de buscar a libertação, na luta e por ela, tendem a ser 

opressores também, ou subopressores. A estrutura de seu pensar, se 

encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta, 

existencial, em que se “formam”. O seu ideal é, realmente, ser homens, 

mas, para eles, ser homens, na contradição em que sempre estiveram e 

cuja superação não lhes está, clara, é ser opressores.
63

 

 

Contudo, essa condição começou a ser superada por meio das vivências 

acadêmicas proporcionadas pela Universidade, onde o currículo do curso de 
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Pedagogia, estruturado por meio de projetos, nos trazem cinco projetos de espaços 

curriculares não disciplinares, perpassando todo o curso que proporcionam vivências 

muito além da mera teorização desconexa que foram vividas por mim em todo o 

período de estudos até então. 

Os projetos são subdivididos da seguinte maneira: Projeto 01; Projeto 02; 

Projeto 03 - fases 1, 2 e 3 - esta última optativa; projeto 04 - fases 1 e 2, e projeto 5, 

que é o trabalho final de curso. Não há obrigatoriedade de participação sequenciada, 

sendo possível fazer a matrícula nos diversos projetos ofertados pela Faculdade de 

Educação a qualquer tempo, a exigência é a participação em todos, do 1º ao 5º para 

a conclusão do curso. 

No primeiro semestre, o projeto 01 e sua função de esclarecer como funciona 

a divisão dos projetos e a relevância para a formação do pedagogo, orienta o aluno 

a iniciar as escolhas por quais espaços diversificados, que podem ser escolares ou 

não escolares o aluno sente vontade de vivenciar, mostrando que a realidade dos 

espaços educativos podem ir muito além de uma sala de aula, bem como se inicia a 

inserção no mundo acadêmico formal com o aprendizado de leitura e escrita de 

textos acadêmicos, resenhas, resumos, seminários, artigos e etc.  

Após o término do 1º Semestre de 2010, ganho mais liberdade com o início 

do cumprimento da pena em regime domiciliar, deixando de viver no ambiente de 

extrema opressão e silenciamento proporcionado pelo CPP. Estava muito confuso 

com essa rotina de repressão e tentativa de emancipação. 

Passo então a morar de fato com minha esposa, o que melhorou minha 

condição, por deixar um local opressor para viver num ambiente amoroso. Novos 

ares, novas perspectivas. 

Continuava a me submeter às prestações de esclarecimentos sobre meu 

paradeiro à Justiça do Distrito Federal, precisava solicitar autorização para estudar, 

pois, de acordo com as regras estabelecidas para o cumprimento da prisão em 

regime domiciliar, teria que estar dentro de minha residência às 21h e para cumprir 

tal horário seria inviável continuar a estudar no período noturno. Para isso, a 

autorização para os estudos era imprescindível e em todos os semestres seria 

necessária a solicitação da prorrogação de horário para frequentar as aulas na 

Universidade sem maiores problemas. 

Ao iniciar o semestre, também se inicia um novo projeto. O projeto 02 trouxe 

uma melhor compreensão do que significa estar na Universidade e ser aluno dela, 
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com uma percepção da responsabilidade que possuem os alunos privilegiados que 

são beneficiados com a vaga de uma Universidade Pública, que apesar de ser uma 

vaga conquistada pelo mérito individual de cada um, cabe a nós como profissionais 

promover um retorno à sociedade, o que me remete a considerar a Dádiva como 

princípio de retorno, onde você doa, recebe, retribui e contribui sem a perspectiva de 

esperar algo em troca.64 

Sua perspectiva histórica demonstra ao aluno como foi o surgimento da 

Universidade e do curso de Pedagogia, situando os diversos agentes que fazem a 

Universidade existir, discente, docente, técnicos administrativos, direção e etc. 

No 3º semestre, matriculo-me no projeto 03 com o Professor Renato Hilário 

dos Reis, por possuir objetivos que me agradavam, de formar um sujeito 

epistemológico amoroso e político65, principalmente porque ao viver momentos de 

opressão, onde é proibido ter voz, hoje sofro com grandes sequelas ao tentar me 

expressar oralmente, ao sair de um lugar totalmente opressor (o cárcere) para outro 

totalmente o oposto (a Universidade), sinto a pressão do agora posso falar e me 

calar, do posso ser ouvido, encontro dificuldades para expor minhas ideias, 

principalmente se for para expor oralmente o que penso. 

A esse respeito, lembro-me de meu primeiro semestre na UnB. Chego a um 

local onde as pessoas possuem e incentivam o direito de livre expressão e durmo 

em outro que não se possui nenhum direito de expressão, eram dois mundos 

opostos. 

Demoro um pouco para compreender e administrar esses mundos opostos 

que faziam parte de minha rotina diária, na verdade, cresci sendo silenciado por 

essa sociedade que seleciona quem são os detentores da palavra, quem pode, ou 

melhor, quem deve ou não permanecer calado, mesmo que conste no artigo XIX da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que as pessoas possuem o 

direito à liberdade de opinião e expressão, incluindo ainda a liberdade de ter 

opiniões sem interferências, de receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios, não podemos de fato exercer esses simples direito, que se torna 

mais restrito ainda quando nos referimos aos detentos.66 
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A partir do projeto 03, até as duas fases do projeto 04, é possível ter uma 

convivência ativa nos diversos campos de atuação do pedagogo ofertados pela 

Faculdade de Educação/FE-UnB, que vão desde projetos em educação infantil, 

educação matemática a movimentos sociais e economia solidária.  

O papel desses projetos é proporcionar uma vivência com os diversos 

campos de atuação do pedagogo, proporcionando um processo de ação-reflexão-

ação, onde o olhar observador vai fomentando o aprendizado.  

O contato com Renato Hilário e o projeto de Educação Popular do Grupo de 

Ensino-Pesquisa-Extensão em Educação popular e Estudos Filosóficos e Histórico-

culturais - GENPEX, coordenado pelo professor junto ao Centro de Cultura e 

Desenvolvimento do Paranoá e Itapuã/DF (CEDEP-DF), na cidade do Paranoá/DF, 

me fez perceber pela primeira vez uma educação de fato transformadora, não é 

como o modelo de educação que conhecia até então, que apenas ensina fórmulas e 

maneiras de treinar o ser humano para resolver problemas acadêmicos, a educação 

da qual estou me referindo, é uma educação que mostra como somos importantes 

para nossa sociedade e como podemos mudar nossa realidade e a realidade de 

outras pessoas através de novos conhecimentos.  

A vida e obra do professor Renato Hilário dos Reis é um exemplo de 

educação transformadora, jamais pensei que existissem pessoas interessadas em 

uma educação voltada para o amor mútuo, que pensam em ajudar sem esperar 

nada em troca, a verdadeira ciência da educação com amor em prol da humanidade. 

No fim do ano de 2011 fui agraciado pelo Decreto Presidencial nº 7.648, de 21 

de Dezembro de 2011, que tinha a finalidade de concedera indulto natalino e 

comutação de pena das pessoas que cumprissem seus requisitos. Tendo em vista o 

cumprimento de todos os requisitos, minha pena foi totalmente extinta. Essa foi à 

última etapa de meu cumprimento de pena, a partir de então estava totalmente livre 

de todos os débitos contraídos com a Justiça Criminal.  

Passo então a ser novamente um cidadão livre, mas queria e quero mais, 

estava em busca de minha liberdade intelectual, de minha total liberdade dos 

fantasmas da opressão que assombravam minha vida. 

Ao iniciar o ano de 2012 sinto a diferença, nada de repressão, dedicando boa 

parte de meu tempo ao curso de Pedagogia e a concursos, começo a planejar mais 
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um sonho, o de ingressar na Secretaria de Educação do DF para futuramente 

participar do processo seletivo interno e trabalhar em algum estabelecimento 

educacional que lida com ressocialização. 

Meu tempo de estudos se divide entre concursos e faculdade. Realizo 

inscrições em concursos de nível fundamental e médio, queria testar meus 

conhecimentos e a cada dia conquistava melhores resultados, fui aprovado em dois 

concursos de nível fundamental, o concurso da Petrobras/Liquigás, para trabalhar de 

Oficial de Produção e o de Agente Comunitário de Endemias da cidade de 

Planaltina/GO. 

Sou convocado nos dois e tenho que tomar uma difícil decisão: o trabalho ou 

meu curso de Pedagogia e meus sonhos? Depois de diversas conversas com minha 

esposa, minha família e principalmente com meu coração, opto por continuar o 

curso, a conciliação entre os trabalhos e a Universidade ficaria muito complicada e 

então recuso as propostas de trabalho. 

Continuo a estudar para concursos e sou aprovado no concurso do IFG –

Instituto Federal do Goiás, para Auxiliar Administrativo da cidade de Luziânia-GO, e 

para Auxiliar Administrativo do CREMEGO – Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Goiás, onde em ambos estou no cadastro reserva e ainda não fui 

convocado. 

Por diversos problemas para conciliar horários de trabalho e estudo, deixo de 

participar oficialmente dos projetos do Professor Renato Hilário, mas continuo a 

acompanhar seu trabalho por meio dos e-mails que recebo diariamente do grupo 

GENPEX. 

Somente no ano de 2013 decido conhecer outros projetos, fui atraído para o 

projeto da professora Sônia Marise, que trabalha com Economia Solidária, por ser a 

seara uma proposta diferente da ofertada pela sociedade capitalista em que 

vivemos. O projeto possui uma relação muito forte com o paradigma da Dádiva, que 

possui seus pilares centrados nos conceitos de dar-receber-retribuir sem esperar 

algo em troca67, onde de forma amorosa e cooperativa somos convidados a construir 

e realizar não somente nossos sonhos, mas também os sonhos de muita gente. 

A cooperação entre os trabalhadores da Economia Solidária permite, além da 

Dádiva, superar as dificuldades presentes no trabalho autônomo individual, fazendo 
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com que a possibilidade das atividades desenvolvidas sobrevivam frente à 

competição predatória das empresas que utilizam da exploração do trabalho 

assalariado com o objetivo de concentração de renda nas mãos dos proprietários. 

A Economia Solidária que parte também do pressuposto de que “a circulação 

de bens, pessoas e mercadorias estejam a serviço da manutenção das relações 

sociais”68, o que me proporcionou outras percepções sobre as relações de trabalho, 

onde a inserção neste novo mundo foi essencial para poder ir além da cruel e injusta 

competitividade ofertada por nossa sociedade capitalista, chegando mais uma vez a 

refletir sobre a grande importância do outro em nossas vidas. 

Nesse espaço de amor e cooperação é que continuo a participar dos projetos 

do Curso de Pedagogia. Realizo as fases 02 e 03 do projeto 03 e as duas fases do 

projeto 04 em parceria com a professora Drª Sônia Marise, com alunos de diversos 

cursos da Universidade e com a comunidade do Sol Nascente, bairro da 

Ceilândia/DF, onde é realizado um trabalho que une educação, renda, trabalho e 

cidadania de forma cooperativa e solidária, pautados no artesanato, unindo arte e 

costura em prol da melhoria de vida das moradoras da cidade em paralelo a um 

trabalho de educação com seus filhos que as acompanham. 

Ainda em 2013, intensifico meus estudos para concurso público, realizo minha 

primeira inscrição para um concurso de nível superior, o concurso da Secretaria de 

Estado e Educação do DF, para o cargo de Atividades que possui o pré-requisito de 

diploma de nível Superior em Pedagogia. 

Acreditando sempre na possibilidade de contribuir com e para o outro por 

meio da educação e dando continuidade ao sonho de um dia trabalhar com pessoas 

que sofrem com penalidades de restrição de liberdade, sou aprovado e nomeado 

para exercer o cargo de Professor Efetivo da Carreira do Magistério Público do 

Distrito Federal, com isso, meu sonho de trabalhar na SEEDF em algum 

estabelecimento educacional que lida com ressocialização está a cada dia mais 

próximo de ser realizado. 

Por fim, dirijo-me às conclusões que não se concluem neste trabalho, onde, 

na verdade, se inicia após o término desta etapa porque, ao concluir, percebo um 

grande sentimento, uma relação visceral entranhada em meu ser, estou começando 

a desvendar o educ-a-dor. 
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CONCLUSÃO INCONCLUSA E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

 

 

“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para 
que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas 
Graças a Deus, não sou o que era antes”. 

Marthin Luther King 

 

 

O caminho do crime e das drogas é sem volta, mas quem disse que 

precisamos voltar? 

Essa pergunta nos remete a uma grande reflexão sobre a vida e o crime, 

porque é comum ouvir pessoas dizerem que o caminho do crime e das drogas é um 

caminho sem volta e este trabalho, de certa forma, mostra que é sim um caminho 

sem volta, como qualquer outro em nossas vidas, mas que há possibilidades de 

recomeço, não é necessário voltar e sim mudar a direção e descobrir novos rumos. 

A libertação da opressão é o que significa este trabalho, minha libertação da 

opressão, minha vontade de demonstrar que sofri duramente as consequências de 

erros cometidos por mim, erros estes constituídos ao longo de minha história de vida 

e que para me libertar foi preciso, foi necessário superá-los conforme indica Freire, 

in verbis: “A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que 

nasce deste parto é um homem novo, que só é viável na e pela, superação da 

contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos”.69  

A mudança das pessoas, ou melhor, a ressocialização de pessoas que 

cometem erros considerados crimes, de fato pode acontecer, mesmo que dados 

mostrem que não é possível, que a reincidência é gigantesca no Brasil, considero 

apenas que esses dados refletem a ineficiência do sistema penal Brasileiro e que 

um dos maiores empecilhos é a dinâmica imposta, regada à repressão, opressão, 

submissão e de perpetuação da situação atual, que desqualifica a vida humana, 

marginalizando-a eternamente, fazendo com que se torne uma utopia à tão almejada 

ressocialização. 

Acredito que um dos caminhos para alcançarmos a verdadeira mudança será 

proposta pela educação, pois por meio desta é possível proporcionar mudanças 
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palpáveis na vida de um ser humano, pois novos conhecimentos transformam a 

maneira de percepção de mundo e, da mesma forma que está acontecendo comigo 

pode sim acontecer com outras pessoas. 

Se Constitucionalmente temos a Educação Básica como obrigação do Estado 

e Direito Social primário da pessoa, quando se está privado de liberdade por ter 

cometido alguma infração que prevê a restrição da liberdade como pena, essa 

mesma educação não pode ser tratada como benefício, como ocorre nos presídios 

do Distrito Federal, que é ofertada como privilégio a poucos, o que também é uma 

infração, neste caso uma infração das mais graves aos direitos da pessoa, porque 

contribui diretamente para o insucesso da ressocialização do indivíduo, pois o 

presente estudo demonstra que a educação foi, é e pode continuar a ser um meio 

para se alcançar a ressocialização.  

Diversos sentimentos marcam o relato desta autobiografia, sendo:  

1 - Indignação por ter sido oprimido, ter diversos direitos negados desde a 

mais tenra idade e ter sido obrigado a buscar por meio da dor meus caminhos para 

me tornar uma pessoa melhor;  

2 - de tristeza, pois esse é um sentimento que marca as pessoas e sinto muita 

tristeza ao recordar das pessoas que não tiveram tempo para usufruir das 

oportunidades ou mesmo de conhecer essa oportunidade que estou tendo;  

3 - de amor, pois o amor está presente em diversos momentos desse relato, 

tanto o amor de esposa, de família e de pessoas que convivi dentro e fora dessa 

Universidade;  

4 - o sentimento de querer, de querer que a educação seja de fato capaz de 

mudar uma vida, de querer não mais ter uma postura de omissão onde estarei 

expondo meu objetivo de mostrar, principalmente aos que estão excluídos, julgados 

marginais, que o caminho é sim sem volta, mas que não é necessário voltar, 

podemos recomeçar a partir do hoje, do agora e que a educação pode mudar suas 

vidas. 

A exposição de meu passado deve ser utilizada como fonte de construção de 

um novo futuro, mostrando para a sociedade que as pessoas necessitam de 

oportunidades e não de opressão e clausura, para que escutem o grito de socorro 

de uma parcela esquecida, totalmente excluída, que sofrem com as mais diversas 

formas de opressão, que possuem diversos direitos negados, mesmo que no artigo 

“V” da Declaração Universal dos Direitos Humanos esteja disposto que “Ninguém 
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será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante”70, não é o que ocorre na rotina penitenciária. 

A rotina penitenciária oferta à pessoa que nela se submete os seguintes 

tratamentos opressivos: opressão física, no sentido explícito da palavra, 

espancamentos, sufocamentos e as mais variadas agressões físicas e tratamentos 

desumanos sofridos pelos detentos; opressão psicológica, no sentido de cumprir 

normas à base de imposições, onde pessoas são obrigadas a se calarem ante a 

qualquer ato de injustiça, tendo apenas que obedecer a qualquer custo, a serem 

submissas e silenciadas e opressão moral e ética, no sentido de execrar a pessoa, 

considerá-la como o lixo da sociedade, taxá-la de marginal no sentido mais 

pejorativo da palavra e ainda imprimir a esta o rótulo de ser eternamente ex-

presidiária. 

A condição de pós-cumprimento de pena, da pessoa ser considerada ex-

presidiária, a rotulação à uma condição de extrema exclusão, torna-se talvez pior 

que a condição anterior e essa distinção sofrida por pessoas que já cumpriram suas 

penas e estão sendo taxadas com o preconceituoso título de ex-presidiário deve ser 

combatida. Já estive preso, cumpri pena, mas esse termo é capaz de perpetuar a 

pena, fazendo a pessoa continuar a ser algo que fez parte de um período muito 

doloroso, por muitos já superados, por isso não posso e não devo aceitar essa 

condição. 

Ao refletir sobre situações de exclusão que vivenciei, afirmações como: “basta 

querer que é possível” ou “as oportunidades estão dadas, basta aproveitar”, pude 

perceber que não depende apenas da vontade e empenho individual, os fatores 

externos à vontade, ao querer são extremamente relevantes para que se tenha êxito 

na busca da ressocialização. 

A educação como a maneira capaz de fazer desaparecer a dor de ser 

excluído faz de minha passagem por esta Universidade mais que um Pedagogo, um 

educador, faz de mim um educ-a-dor, onde as dores de não ter tido uma 

oportunidade de educação libertadora foram sentidas antes mesmo de qualquer 

novo conhecimento, onde primeiro foi necessário reconhecer as dores e os porquês 

da exclusão para então se chegar a buscar novos conhecimentos e procurar a 

reinserção na sociedade. 
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A criminalidade continua tendo que ser combatida, jamais posso, devo ou 

serei contra. Qualquer ato que viole o direito da pessoa deve ser combatido, o ser 

punido é que necessita de uma séria revisões, os efeitos e consequências dos 

castigos precisam ser considerados, principalmente quando são percebidos que 

seus resultados são os piores possíveis, tanto para o indivíduo que sofre quanto 

para toda a sociedade, por não alcançar o objetivo maior do cumprimento de 

penalidades, que é a ressocialização da pessoa. 

A educação que possibilita às pessoas, independentemente de sua atual 

condição a não mais sofrer as consequências da exclusão, da marginalização, da 

clausura, da repressão, deve ser inegociável, deve ser um direito onde todos 

indiscriminadamente possam ter livre acesso e usufruto. 

A educação como proposta de transformação traz esperanças, o resgate do 

saber que posso ser, do saber que posso fazer algo com e para alguém, são as 

grandes esperanças que possuo e que me desperta o desejo de libertar-me e 

libertar-vos, para que não se perpetue o sofrimento por existir uma educação restrita 

a alguns, o que consequentemente trazem menos oportunidades e marginalização a 

uma parcela considerável dessa sociedade excludente. 

Hoje percebo a educação como instrumento transformador de vidas. É a 

educação capaz de ofertar as condições de sonhar, de amar o próximo, de refletir 

sobre as atitudes antes e após serem tomadas. Esta mudança de percepção não é 

outra senão “a substituição de uma percepção distorcida da realidade pela 

percepção crítica da mesma”71.  

Antes do curso de Pedagogia fazer parte de minha educação, conhecia 

apenas uma educação utilitária, desconexa de minha vida, pautada em 

conhecimentos que não faziam o menor sentido, a não ser para tomar posse de um 

diploma. Agora posso dizer que a percepção da educação como promotora do fazer 

a diferença na vida de muita gente foi conhecida nesta Universidade, principalmente 

por trabalhos educacionais realizados por pessoas como Sônia Marise e Renato 

Hilário, que tratam a educação como forma de libertação do outro. Essa educação 

sempre fará parte de minha vida por ter se transformado parte de minha história, por 

ter me libertado. 

A capacidade de poder fazer algo a alguém, de poder amar o próximo sem 
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pensar no querer algo em troca, de poder exaltar meu ser acima dos valores do ter, 

foi conquistada com a participação nas experiências vividas nos projetos e em 

diversas disciplinas do curso de Pedagogia, que me fizeram ser e fazer parte da vida 

de várias outras pessoas.  

Perceber que o importante nessa vida é podermos de alguma forma contribuir 

e fazer diferença na vida das pessoas é o que levo como princípio básico de minha 

vida, o que me faz crer que já sou um vencedor, porque a vitória não é chegada 

quando se conquista algo, a vitória é quando o seu coração muda.  

Essa é minha história, ou melhor, parte de minha história, ou o que dela 

consegui relatar, o que faz desta narrativa autobiográfica não apenas um trabalho de 

conclusão de curso, haja vista esta também ser minha vida, demonstrando que o 

caminho pode ser sem volta, mas que não precisamos voltar e sim levantar a 

cabeça e seguir em frente. Freire salienta:  

 

[...] A palavra inautêntica, por outro lado, com que não se pode transformar 
a realidade, resulta da dicotomia, que se estabelece entre seus entes 
constituintes. Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, 
sacrifica, automaticamente, a reflexão também, se transforma em palavreria, 
verbalismo, blábláblá. Por tudo isso, alienada e alienante. É uma palavra 
oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois que não há 
denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem 
ação.

72
 

 

Dessa forma, as palavras por mim escritas e vividas concluem este trabalho 

para que eu possa seguir em frente à conquista de novos sonhos e objetivos, 

deixando sempre o legado de que é preciso, antes de qualquer outra coisa, amar a 

si mesmo e seu próximo, mas sem deixar de planejar, reconhecendo, aprendendo e 

reinventando a maneira de percepção das falhas, ressaltando que somos seres 

inconclusos, que os erros individuais também são coletivos, procurar saber de onde 

se fala, quem está por trás de sua fala, quais os preconceitos que nela carrega, para 

buscar novas perspectivas e recomeçar, pode ser de qualquer lugar, recomeçar de 

onde estiver, tendo consciência de que nunca é tarde para recomeçar. 
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TABELA INFOPEN 2012: 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen

 Formulário Categoria e Indicadores Preenchidos

Distrito Federal - DF
Referência:12/2012

Indicadores Automáticos
P o pulação  C arcerária: 11,438

N úmero  de H abitantes: 2.562.963

P o pulação  C arcerária po r 100.000 446,28

Categoria: Quantidade de Presos/Internados Masculino Feminino Total

     Indicador: Quantidade de Presos (Polícia e Segurança Pública) 39 39

               Item: Polícia Judiciária do Estado (Polícia Civil/SSP) 39 0 39

     Indicador: Quantidade de Presos custodiados no Sistema Penitenciário 10,758 11,399

               Item: Sistema Penitenciário  - Presos Provisórios 2,341 195 2,536

               Item: Sistema Penitenciário  - Regime Fechado 5,134 279 5,413

               Item: Sistema Penitenciário  - Regime Semi Aberto 3,22 163 3,383

               Item: Sistema Penitenciário  - Regime Aberto 1 0 1

               Item: Sistema Penitenciário  - M edida de Segurança - Internação 62 4 66

               Item: Sistema Penitenciário  - M edida de Segurança - Tratamento ambulatorial 0 0 0

Categoria: Capacidade Masculino Feminino Total

     Indicador: Número de Vagas (Secretaria de Justiça) 6,019 6,441

               Item: Sistema Penitenciário  Estadual - Provisórios 1,048 72 1,12

               Item: Sistema Penitenciário  Estadual - Regime Fechado 3,048 180 3,228

               Item: Sistema Penitenciário  Estadual - Regime Semi-Aberto 1,923 170 2,093

               Item: Sistema Penitenciário  Estadual - Regime Aberto 0 0 0

               Item: Sistema Penitenciário  Estadual - RDD 0 0 0

               Item: Sistema Penitenciário  Federal - Regime Fechado 0 0 0

               Item: Sistema Penitenciário  Federal - RDD 0 0 0

               Item: Polícia Judiciária do Estado (Polícia Civil/SSP) 100 0 100

Categoria: Estabelecimentos Penais Masculino Feminino Total

     Indicador: Quantidade de Estabelecimentos Penais (Sec. de Justiça e 5 6

               Item: Penitenciárias 4 1 5

               Item: Colônias Agríco las, Indústrias 1 0 1

               Item: Casas de Albergados 0 0 0

               Item: Cadeias Públicas 0 0 0

               Item: Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 0 0 0

               Item: Patronato 0 0 0

     Indicador: Seções Internas 1 16

               Item: Creches e Berçários 0 14 14

               Item: M ódulo de Saúde Feminino (Gestantes/Parturientes) - 0 0

               Item: M ódulo de Saúde 0 0 0

               Item: Quantidade de Crianças 1 1 2

     Indicador: Informações Complementares 1 1

               Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime Fechado 0 0 0

               Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime Semi-Aberto 0 0 0

               Item: Centro de Observação Criminológica e Triagem 1 0 1

Categoria: Administração Penitenciária Masculino Feminino Total

     Indicador: Quantitativo de Servidores Penitenciários (Funcionário Públicos 0 2,108

               Item: Apoio Administrativo 163

               Item: Agentes Penitenciários 1,761

               Item: Enfermeiros 11

               Item: Auxiliar e Técnico de Enfermagem 16

               Item: Psicó logos 10

               Item: Dentistas 10

               Item: Assistentes Sociais 9

               Item: Advogados 0

               Item: M édicos - Clínicos Gerais 10

               Item: M édicos - Ginecologistas 0

               Item: M édicos - Psiquiatras 2

               Item: Pedagogos 0

               Item: Professores 64

               Item: Terapeutas 3

               Item: Policial Civil em atividade nos estabelecimentos penitenciários 37

               Item: Policial M ilitar em atividade nos estabelecimentos penitenciários 12

               Item: Funcionários terceirizados (exclusivo para tratamento penal) 0

               Item: Outros 0 0 0

Categoria: População Prisional Masculino Feminino Total

     Indicador: Quantidade de Presos/Internados provenientes da 7 30

               Item: Presos Provisórios 0 8 8

               Item: Regime Fechado 2 13 15

               Item: Regime Semi-Aberto 5 2 7

               Item: Regime Aberto 0 0 0

               Item: M edida de Segurança-Internação 0 0 0

               Item: M edida de Segurança-Tratamento Ambulatorial 0 0 0  
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Categoria: Perfil do Preso Masculino Feminino Total

     Indicador: Quantidade de Presos por Grau de Instrução 10,758 641 11,399

11/04/2013 14:43 R009 - Página 1 de 5

               Item: Analfabeto 171 20 191

               Item: Alfabetizado 131 0 131

               Item: Ensino Fundamental Incompleto 4,08 343 4,423

               Item: Ensino Fundamental Completo 716 48 764

               Item: Ensino M édio Incompleto 966 124 1,09

               Item: Ensino M édio Completo 545 87 632

               Item: Ensino Superior Incompleto 108 16 124

               Item: Ensino Superior Completo 31 3 34

               Item: Ensino acima de Superior Completo 0 0 0

               Item: Não Informado 4,01 0 4,01

Valor automático de correção de itens inconsistentes - Diferença com relação à população carcerária 0 0 0

     Indicador: Quantidade de Presos por Nacionalidade 10,758 641 11,399

               Item: Brasileiro  Nato 9,71 630 10,34

               Item: Brasileiro  Naturalizado 0 0 0

          Grupo: Estrangeiros do Sistema Penitenciário 19 30

                    Grupo: Europa 8 13

                                                            Item: Alemanha 0 1 1

                                                            Item: Áustria 0 0 0

                                                            Item: Bélgica 0 1 1

                                                            Item: Bulgária 1 0 1

                                                            Item: República Tcheca 0 0 0

                                                            Item: Croácia 0 0 0

                                                            Item: Dinamarca 0 0 0

                                                            Item: Escócia 0 0 0

                                                            Item: Espanha 4 2 6

                                                            Item: França 0 0 0

                                                            Item: Grécia 0 0 0

                                                            Item: Holanda 2 0 2

                                                            Item: Hungria 0 0 0

                                                            Item: Inglaterra 0 0 0

                                                            Item: Irlanda 0 0 0

                                                            Item: Itália 0 0 0

                                                            Item: Noruega 0 0 0

                                                            Item: País de Gales 0 0 0

                                                            Item: Polônia 0 0 0

                                                            Item: Portugal 0 1 1

                                                            Item: Rússia 1 0 1

                                                            Item: Reino Unido 0 0 0

                                                            Item: Romênia 0 0 0

                                                            Item: Sérvia 0 0 0

                                                            Item: Suécia 0 0 0

                                                            Item: Suíça 0 0 0

                                                            Item: Outros países do continente Europeu 0 0 0

                    Grupo: Ásia 0 0

                                                            Item: Afeganistão 0 0 0

                                                            Item: Arábia Saudita 0 0 0

                                                            Item: Catar 0 0 0

                                                            Item: Cazaquiztão 0 0 0

                                                            Item: China 0 0 0

                                                            Item: Coréia do Norte 0 0 0

                                                            Item: Coréia do Sul 0 0 0

                                                            Item: Emirados Árabes Unidos 0 0 0

                                                            Item: Filipinas 0 0 0

                                                            Item: Índia 0 0 0

                                                            Item: Indonésia 0 0 0

                                                            Item: Irã 0 0 0

                                                            Item: Iraque 0 0 0

                                                            Item: Israel 0 0 0

                                                            Item: Japão 0 0 0

                                                            Item: Jordânia 0 0 0

                                                            Item: Kuwait 0 0 0

                                                            Item: Líbano 0 0 0

                                                            Item: M acau 0 0 0

                                                            Item: M alásia 0 0 0

                                                            Item: Paquistão 0 0 0

                                                            Item: Síria 0 0 0

                                                            Item: Sri Lanka 0 0 0

                                                            Item: Tailândia 0 0 0

                                                            Item: Taiwan 0 0 0

                                                            Item: Turquia 0 0 0

                                                            Item: Timor-Leste 0 0 0

                                                            Item: Vietnã 0 0 0

                                                            Item: Outro países do continente asiático 0 0 0

                    Grupo: África 1 2

                                                            Item: África do Sul 0 0 0

                                                            Item: Angola 1 0 1

                                                            Item: Argélia 0 0 0

                                                            Item: Cabo Verde 0 0 0

                                                            Item: Camarões 0 0 0

                                                            Item: República do Congo 0 0 0

                                                            Item: Costa do M arfim 0 0 0

                                                            Item: Egito 0 0 0

                                                            Item: Etiópia 0 0 0

                                                            Item: Gana 0 0 0

                                                            Item: Guiné 0 0 0
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                                                            Item: Guiné Bissau 0 0 0

                                                            Item: Líbia 0 0 0

                                                            Item: M adagascar 0 0 0

                                                            Item: M arrocos 0 1 1

                                                            Item: M oçambique 0 0 0

                                                            Item: Nigéria 0 0 0

                                                            Item: Quênia 0 0 0

                                                            Item: Ruanda 0 0 0

                                                            Item: Senegal 0 0 0

                                                            Item: Serra Leoa 0 0 0

                                                            Item: Somália 0 0 0

                                                            Item: Tunísia 0 0 0

                                                            Item: Outros países do continente africano 0 0 0

                    Grupo: América 10 15

                                                            Item: Argentina 0 0 0

                                                            Item: Bolívia 4 3 7

                                                            Item: Canadá 0 0 0

                                                            Item: Chile 0 0 0

                                                            Item: Colômbia 0 0 0

                                                            Item: Costa Rica 0 0 0

                                                            Item: Cuba 0 0 0

                                                            Item: República Dominicana 0 0 0

                                                            Item: Equador 0 0 0

                                                            Item: Estados Unidos 0 0 0

                                                            Item: Guatemala 0 0 0

                                                            Item: Guiana 1 0 1

                                                            Item: Guiana Francesa 0 0 0

                                                            Item: Haiti 0 0 0

                                                            Item: Honduras 0 0 0

                                                            Item: Ilhas Cayman 0 0 0

                                                            Item: Jamaica 0 1 1

                                                            Item: M éxico 0 0 0

                                                            Item: Nicarágua 0 0 0

                                                            Item: Panamá 0 0 0

                                                            Item: Peru 1 0 1

                                                            Item: Porto Rico 0 0 0

                                                            Item: El Salvador 0 0 0

                                                            Item: Suriname 0 0 0

                                                            Item: Trindade e Tobago 1 0 1

                                                            Item: Uruguai 0 0 0

                                                            Item: Venezuela 0 0 0

                                                            Item: Outros países do continente americano 0 0 0

                                                            Item: Paraguai 3 1 4

                    Grupo: Oceania 0 0

                                                            Item: Austrália 0 0 0

                                                            Item: Nova Zelândia 0 0 0

                                                            Item: Outros países do continente oceania 0 0 0

Valor automático de correção de itens inconsistentes - Diferença com relação à população carcerária 1,029 0 1,029

     Indicador: Quantidade de Presos por Tempo Total das Penas 10,758 641 11,399

               Item: Até 4 anos 162 108 270

               Item: M ais de 4 até 8 anos 200 182 382

               Item: M ais de 8 até 15 anos 360 105 465

               Item: M ais de 15 até 20 anos 112 27 139

               Item: M ais de 20 até 30 anos 143 18 161

               Item: M ais de 30 até 50 anos 97 6 103

               Item: M ais de 50 até 100 anos 33 0 33

               Item: M ais de 100 anos 1 0 1

     Indicador: Quantidade de Crimes Tentados/Consumados 35,051 36,23

          Grupo: Código Penal 28,528 29,099

                    Grupo: Crimes Contra a Pessoa 3,33 3,398

                                                            Item: Homicídio Simples (Art 121, caput) 932 17 949

                                                            Item: Homicídio Qualificado (Art 121, Paragráfo 2º) 2,374 50 2,424

                                                            Item: Seqüestro e Cárcere Privado (Art 148) 24 1 25

                    Grupo: Crimes Contra o Patrimônio 23,314 23,765

                                                            Item:  Furto Simples (Art 155) 2,514 71 2,585

                                                            Item: Furto Qualificado (Art 155, Parágrafo 4º e 5º) 5,274 135 5,409

                                                            Item: Roubo Qualificado (Art 157, Parágrafo 2º) 11,298 175 11,473

                                                            Item: Latrocínio (Art 157, Parágrafo 3º) 1,05 23 1,073

                                                            Item:  Extorsão (Art 158) 112 1 113

                                                            Item:  Extorsão M ediante Seqüestro (Art 159) 45 0 45

                                                            Item: Apropriação Indébita (Art 168) 33 0 33

                                                            Item: Apropriação Indébita Previdenciária (Art 168-A) 0 0 0

                                                            Item:  Estelionato (Art 171) 493 17 510

                                                            Item: Receptação (Art 180) 1,105 18 1,123

                                                            Item: Receptação Qualificada (Art 180, Parágrafo 1º) 56 0 56

                                                            Item: Roubo Simples (Art 157) 1,334 11 1,345

                    Grupo: Crimes Contra os Costumes 1,261 1,274

                                                            Item:  Estupro (Art 213) 852 9 861

                                                            Item:  Atentado Vio lento ao Pudor(Art 214) 365 3 368

                                                            Item: Corrupção de M enores (Art 218) 44 1 45

                                                            Item:  Tráfico Internacional de Pessoas (Art 231) 0 0 0

                                                            Item: Tráfico Interno de Pessoas (Art 231-A) 0 0 0
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                    Grupo: Crimes Contra a Paz Pública 431 450

                                                            Item:  Quadrilha ou Bando (Art 288) 431 19 450

                    Grupo: Crimes Contra a Fé Pública 145 165

                                                            Item: M oeda Falsa (Art 289) 17 1 18

                                                            Item: Falsificação de Papéis,Selos,Sinal e Documentos Públicos(Art 293 à 60 3 63

                                                            Item: Falsidade Ideológica (Art 299) 11 3 14

                                                            Item: Uso de Documento Falso (Art 304) 57 13 70

                    Grupo: Crimes Contra a Administração Pública 6 6

                                                            Item: Peculato (Art 312 e 313) 3 0 3

                                                            Item: Concussão e Excesso de Exação (Art 316) 0 0 0

                                                            Item: Corrupção Passiva (Art 317) 3 0 3

                    Grupo: Crimes Praticados Por Particular Contra a Administração 41 41

                                                            Item: Corrupção Ativa (Art 333) 6 0 6

                                                            Item: Contrabando ou Descaminho (Art 334) 35 0 35

          Grupo: Legislação Específica 6,523 7,131

                              Item: Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei 8.069, de 13/01/1990) 38 48 86

                              Item: Genocídio (Lei 2.889 de 01/10/1956) 0 0 0

                              Item: Crimes de Tortura (Lei 9.455 de 07/04/1997) 4 3 7

                              Item: Crimes Contra o M eio Ambiente (Lei 9.605 de 12/02/1998) 3 0 3

                              Item: Lei M aria da Penha  - Vio lência Contra a M ulher (Lei 9.605 de 11.340 de 07/08/2006) 192 5 197

                    Grupo: Entorpecentes (Lei 6.368/76 e Lei 11.343/06) 4,314 4,815

                                                            Item: Tráfico de Entorpecentes (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343 4,276 493 4,769

                                                            Item: Tráfico Internacional de Entorpecentes (Art. 18 da Lei 6.368/76 e Art. 38 8 46

                    Grupo: Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22/12/2003) 1,972 2,023

                                                            Item: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14) 767 26 793

                                                            Item: Disparo de Arma Fogo (Art. 15) 20 4 24

                                                            Item: Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito  (Art. 16) 1,185 21 1,206

                                                            Item: Comércio Ilegal de Arma de Fogo (Art. 17) 0 0 0

                                                            Item: Tráfico Internacional de Arma de Fogo (Art. 18) 0 0 0

     Indicador: Quantidade de Presos por Faixa Etária 10,758 641 11,399

               Item: 18 a 24 anos 2,698 241 2,939

               Item: 25 a 29 anos 2,471 147 2,618

               Item: 30 a 34 anos 2,077 108 2,185

               Item: 35 a 45 anos 1,77 100 1,87

               Item: 46 a 60 anos 504 44 548

               Item: M ais de 60 anos 65 1 66

               Item: Não Informado 144 0 144

Valor automático de correção de itens inconsistentes - Diferença com relação à população carcerária 1,029 0 1,029

     Indicador: Quantidade de Presos por Cor de Pele/Etnia 10,758 641 11,399

               Item: Branca 1,241 107 1,348

               Item: Negra 1,429 132 1,561

               Item: Parda 3,806 402 4,208

               Item: Amarela 9 0 9

               Item: Indígena 3 0 3

               Item: Outras 3,241 0 3,241

Valor automático de correção de itens inconsistentes - Diferença com relação à população carcerária 1,029 0 1,029

     Indicador: Quantidade de Presos por Procedência 10,758 11,399

               Item: Área Urbana - M unicípios do Interior 0 0 0

               Item: Área Urbana - M unicípios em Regiões M etropolitanas 10,758 641 11,399

               Item: Zona Rural 0 0 0

     Indicador: Situação/Regime (Reincidência) - -

               Item: Presos Provisórios (com apenas um processo/inquérito) - - -

               Item: Presos Provisórios (com dois ou mais processos/inquéritos) - - -

               Item: Presos Condenados (com apenas uma condenação) - - -

               Item: Presos Condenados (com duas ou mais condenações) - - -

               Item: Presos Provisórios e Condenados ao mesmo tempo - - -

               Item: Presos que têm registro(s) pretérito(s) de prisão - - -

     Indicador: Estado  Civil 9,729 10,37

               Item: Casado 666 41 707

               Item: Solteiro 5,804 415 6,219

               Item: Divorciado 56 16 72

               Item: Separado Judicialmente 71 8 79

               Item: União Estável 2,178 135 2,313

               Item: Viúvo 26 12 38

               Item: Não Informado 928 14 942

Categoria: Tratamento Prisional Masculino Feminino Total

     Indicador: Quantidade de Presos em Programas de Laborterapia-Trabalho 709 771

               Item: Parceria com a Iniciativa Privada	 307 8 315

               Item: Parceria com Órgãos do Estado 402 54 456

               Item: Parceria com Paraestatais (Sistema S e ONG) 0 0 0

               Item: Atividade Desenvolvida - Artesanato 0 0 0

               Item: Atividade Desenvolvida - Rural 0 0 0

               Item: Atividade Desenvolvida - Industrial 0 0 0

     Indicador: Quantidade de Presos em Programas de Laborterapia-Trabalho 1,013 1,293

               Item: Apoio ao Estabelecimento Penal 931 191 1,122

               Item: Parceria com a Iniciativa Privada 0 0 0

               Item: Parceria com Órgãos do Estado 82 21 103

               Item: Parceria com Paraestatais (Sistema S e ONG) 0 0 0

               Item: Atividade Desenvolvida - Artesanato 0 68 68

               Item: Atividade Desenvolvida - Rural 0 0 0

               Item: Atividade Desenvolvida - Industrial 0 0 0
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     Indicador: Quantidade de Leitos 0 28

               Item: Leitos para Gestantes e Parturientes 14

               Item: Leitos Ambulatoriais 0 0 0

               Item: Leitos Hospitalares 0 0 0

               Item: Leitos Psiquiátricos 0 0 0

               Item: Leitos em Bercários e Creches 0 14 14

     Indicador: Quantidade de Presos Envolvidos em Motins ou Rebeliões 0 0

               Item: Regime Fechado 0 0 0

               Item: Regime Semi-Aberto 0 0 0

               Item: Regime Aberto 0 0 0

     Indicador: Quantidade de Presos em Atividade Educacional 1,025 1,025

               Item: Alfabetização 119 0 119

               Item: Ensino Fundamental 640 0 640

               Item: Ensino M édio 203 0 203

               Item: Ensino Superior 11 0 11

               Item: Cursos Técnicos 52 0 52

     Indicador: Sáidas do Sistema Penitenciário 173 264

               Item: Fugas 70 1 71

               Item: Abandonos 0 0 0

               Item: Alvarás de Solturas/Hábeas Corpus 36 89 125

               Item: Transferências/Remoções 67 1 68

               Item: Indultos 0 0 0

               Item: Óbitos Naturais 0 0 0

               Item: Óbitos Criminais 0 0 0

               Item: Óbitos Suicídios 0 0 0
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               Item: Óbitos Acidentais 0 0 0
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TABELA CESPE VESTIBULARES APLICADO NOS PRESÍDIOS: 

 

 


