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Resumo: O artigo tem como objetivo problematizar o papel da educação popular nos 
cárceres quanto suas possibilidades e limites como mediação para a emancipação 
política das pessoas selecionadas pelo sistema penal e para a elaboração e 
fortalecimento da teoria criminológica da Criminologia Crítica a partir de uma 
perspectiva libertadora e de enfrentamento pelo fim das prisões. 
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Abstratc:  The objective of this paper is to examine and problematize the possibilities 
and limits of popular education role as a mediation tool for political emancipation of 
people selected by the penalty system, as well as for formulation and reinforcement of 
the criminological theory of Critical Criminology from a liberating perspective against 
the prisons.  
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Introdução 

 As reconfigurações na estrutura produtiva da sociedade capitalista, que 
objetivam aumentar a extração da mais-valia, se fundamentam na intensificação da 
lógica de exploração e de opressão contra a classe trabalhadora, legitimada pela 
ideologia machista, racista, homofóbica e adultocêntrica. 

 Esta reestruturação produtiva tem firmado e fortalecido, no contexto 
neoliberal, as suas bases que garantem a produção e a reprodução da desigualdade 
social, a partir das chamadas instituições acessórias das fábricas, como as escolas, a 
família e fundamentalmente as instituições totais com seus manicômios e presídios, as 
quais, estas últimas, retroalimentam o complexo industrial penal conseguindo não 
apenas controlar a classe trabalhadora, através dos mecanismos repressores, mas 
também disseminando no plano ideológico o medo e a insegurança social permanente. 
As prisões ainda se reorganizar para a extração direta de um aumento de mais-valia 
através das privatizações dos presídios e da oferta de trabalhos precarizados para que 
sejam exercidos pelas pessoas em situação de privação de liberdade, se configurando 
na exploração da força de trabalho. 

 A política de encarceramento em massa do Estado democrático de direito 
penal, tem atingido níveis significativos no Brasil, ocupando o 4º lugar dentre os países 
mais encarceradores do mundo, isso ainda sem ser considerado o número de pessoas 
que cumprem penas em meio aberto e o número de adolescentes que se mantem em 
cumprimento de medida socioeducativa estabelecida por um Sistema Penal Juvenil 
que tem correspondido com as ânsia do princípio penalista de prevenção especial 
negativa, com setores específicos alvos da repressão, do genocídio e da pena de 
prisão: jovens, negros e moradores das periferias.  

 Este contexto nos provoca a questionar o papel das prisões no capitalismo e os 
possíveis desafios e limites a prática para o enfrentamento ao fim das prisões. Assim, 
estudar a Educação Popular enquanto elemento teórico-metodológico para contribuir 
neste desafio junto com as pessoas que se encontram em privação de liberdade pode 
ser um dos trajetos a se percorrer para qualificarmos elementos de análise a esta nova 
criminologia, caminhando  entre dentro e fora do ambiente acadêmico e  fazer disto 
uma práxis permanente. 

As Prisões E O Capital 
 

Era difícil de entender por que ele, que fazia mais pela sociedade do que o rico inútil, 
seria o único a sofrer sob estas condições. A necessidade venceu seu respeito herdado 

pela sagrada propriedade, e ele furtou...O furto foi a mais primitiva forma de protesto.  
(Engels, em a Situação da classe operária na Inglaterra) 
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 O Sistema Penal contemporâneo tem suas características fundadas na 
transição do Sistema Feudal europeu para o Sistema Capitalista, se reconfigurando 
durante a história. Se no início de sua origem, no começo da organização capitalista, as 
prisões tinham como objetivo central capacitar e controlar os então trabalhadores do 
campo, expulsos do feudos e imersos na miséria, ao ritmo e rotina das fábricas para 
garantir uma produção necessária a extração da mais-valia; hoje as prisões tem como 
objetivo o controle de grupos sociais de risco de periculosidade. Não se trata 
centralmente de corrigir ou punir as pessoas que cometeram algum tipo do chamado 
crime; mas sim de neutralizar para reduzir riscos. 

 Esta política penal nitidamente organizada pela burguesia demonstra 
suas resignificações para as instituições prisionais de modo que continuam produzindo 
e reproduzindo as desigualdades sociais da sociedade capitalista, em que a pena de 
prisão adquire valor de uso e valor de troca (assim como Marx observou em relação a 
mercadoria),sendo medidas pelo tempo prisão como equivalente.  

  Ambos valores estão imersos no fundamento da pena de prisão pelo 
princípio do Direito Penal da culpabilidade e da retributividade, e que tem uma 
alternância em sua centralidade de acordo como o momento histórico. O que Pavarini 
nos orienta é quanto, na atualidade, o que está em jogo é a neutralização de grupos 
específicos compreendidos como inimigos.  

 Esta neutralização da classe trabalhadora tida como inimiga se organiza 
em um contexto de Estado Democrático de Direito Penal, visto que “[...] a síntese do 
Estado burguês em tempos de crise estrutural do capital com acirramento das políticas 
penais e criminais e desenvolvimentos de políticas sociais compensatórias e residuais, 
estas como resposta à “questão social”, a partir das múltiplas determinações que esta 
realidade carrega, consiste no conceito de Estado Democrático de Direito 
Penal”.(MATSUMOTO, 2013, p. 70) 

 Isto significa que a dicotomia entre “Estado Social” e “Estado Penal” não 
condiz com as estratégias políticas de gestão da miséria capitalista, e sim a sua 
complementariedade. Ao mesmo tempo em que há a organização de serviços sociais 
como instrumento de controle, há a política de contenção repressiva dos pobres, 
ambas necessárias para a manutenção do Estado de direito burguês. 

 Wacquant, desenvolvendo a reflexão a partir da realidade norte 
americana nos alerta sobre a união estrutural entre estas características “social” e 
“penal” de organização do Estado afirmando que  

... Assiste-se assim à gênese não de um simples “complexo carcerário-
industrial”, como sugere alguns criminologistas, seguidos nisto pelos 
militantes do movimento de defesa dos presos, mas de um complexo 
comercial carcerário-assistencial, ponta de lança do Estado liberal-
paternalista nascente. Sua missão consiste em vigiar e subjulgar, e se 
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precisar punir e neutralizar, as populações insubmissas à nova ordem 
econômica segundo uma divisão sexuada do trabalho, seu componente 
carcerário ocupando-se prioritariamente dos homens ao passo que seu 
componente assistencial exerce tutela sobre (suas) mulheres e filhos. 
Conforme a tradição política americana, esse conjunto institucional 
compósito em gesação caracteriza-se ,por um lado, pela 
interpenetração dos setores público e privado e , por outro, pela fusão 
das funções de fichamento, de recuperação moral e de repressão do 
Estado.” (2001, p. 108) 

 No atual cenário de privatizações das prisões, observa-se a máxima a 
manutenção deste Estado, na relação entre controle e extração da mais valia, reflexo 
da política neoliberal de enriquecimento das taxas de lucratividade do patronato tendo 
como matéria-prima para tal trabalhador estigmatizado e o produto final o 
encarceramento. Este mecanismo, agora potencializado em território brasileiro, se 
ampara no poder legislativo que organiza suas reformas penais para uma ampliação no 
contingente legal favorável ao encarceramento e ao aumento do tempo de pena 
prisão. O complexo industrial penal ainda se retroalimenta com as empresas 
específicas de produtos inovadores a unidades prisionais de alta tecnologia, o que 
favorece o fortalecimento do novo mercado e a manutenção do controle via aparatos 
tecnológicos, sendo desnecessária a estabilidade de números significativos de 
trabalhadores, diminuindo os gastos e aumentando a lucratividade deste novo ramo 
de empreendedorismo da burguesia de controle dos corpos dos trabalhadores. Assim, 
a prisão privada, de instituição acessória da fábrica, passa a se organiza enquanto 
instituição que faz de si mesma também uma indústria, sendo os presos a mercadoria 
final, ou seja, alienando-se e fetichizando-se. 

Educação popular e emancipação política nos cárceres  

 Compreender o significado político-econômico da existência e da manutenção 
das estruturas prisionais é observar as possibilidades e limitações para o avanço no 
enfrentamento da luta contra os cárceres. A Criminologia Crítica, enquanto linha 
teórica que rompe com o positivismo e analisa a partir do materialismo, nos indica 
problematizações diversificadas que convergem na crítica ao sistema penal e ao fim 
das prisões,em vista de uma variação de estratégias e táticas para alcançar estes fins. 

 É justamente categorias metodológicas como o materialismo-histórico e a 
dialética que possibilitam pensar em ações políticas de reduções de danos inserido no 
contexto do encarceramento em massa, de modo que estas práticas políticas 
fortaleçam o debate trazido pela Criminologia Crítica e que seja elaborada junto 
àqueles que sofrem diretamente as consequências do Estado democrático de direito 
penal.  

 Neste sentido é que a educação popular nos cárceres potencializa uma saída 
política para o fim destas estruturas, a partir da relação dialógica entre as pessoas em 
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privação de liberdade - educandos-educadores - e daqueles agentes críticos – 
educadores-educandos -  que conseguem ultrapassar o muros das prisões em suas 
brechas legais para o desenvolvimento de trabalhos socioeducativos a partir de uma 
perspectiva popular.  

 Diante das instituições prisionais, o desafio para o desenvolvimento de 
trabalhos significativos está posto, visto o como sua estrutura se organiza a fim de 
anular qualquer tipo de manifestação de humanidade e de auxílio ao processo 
socializador, reflexivo e crítico; este último pouco existente devido a cotidianidade 
específica no cárcere de falta de estímulos ocasionados pela rotina alienante. Golffman 
nos mostra o quanto as instituições totais agem de caminho oposto ao que o discurso 
oficinal de ressocialização apresenta, pois estas atuam ao desculturamento e à 
mortificação dos sujeitos, massacrando a identidade dos encarcerados a partir da 
cotidianidade alienada. 

 Aqui se vale das reflexões realizadas sobre a categoria cotidianidade, em que 
“suas determinações fazem com que todo e cada indivíduo só se perceba como ser 
singular, vale dizer: a dimensão genérica (a referência à pertinência ao humano-
genérico) aparece subsumida, na vida cotidiana, à dimensão da singularidade”. 
(NETTO, 2010, p. 68) 

 Esta rotina das prisões constrói uma cotidianidade própria, mais alienante do 
que a vida cotidiana fora das prisões pela maior ausência de estímulos objetivos e 
subjetivos, marcado pela forte expressão das relações de opressão e, portanto, da 
negação quase que total da realização de escolhas individuais, o que dificulta a 
elevação ao reconhecimento enquanto sujeito humano-genérico visto a tentativa de 
negar as identidades.  

A produção e reprodução da vida se dá na vida cotidiana com toda 
humanidade, também, então, com os educadores que se dispõem a atuar nos 
cárceres. Isso significa que características como ultrageneralização, que corresponde 
ao que Heller nos apresenta como “juízos provisórios”, compõe o cotidiano dos 
educadores e que pode levar a um saber cristalizado e alienante fundado em 
preconceitos contra as pessoas presas. Não necessariamente estes preconceitos se 
demonstram pela repulsa ao contato contra o outro, mas se apresentam também pela 
negação do outro enquanto sujeito ativo a partir de uma relação de vitimização e 
tutela que fortalece o conformismo ao invés do reconhecimento enquanto sujeitos 
políticos. “Decerto, o juízo provisório de analogia pode se cristalizar em preconceito; 
pode ocorrer que já não prestamos atenção a nenhum fato posterior que contradiga 
abertamente nosso juízo provisório, tanto podemos nos manter submetidos à força de 
nossas próprias tipificações, de nossos preconceitos. Desse modo, o juízo provisório 
analógico é inevitável no conhecimento cotidiano dos homens, mas está exposto ao 
perigo de cristalização (fossilização)”. (HELLER, 1972, p. 35) 
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 Apesar destas características dos espaços prisionais e da relação sociedade x 
cárcere, a evidenciação das opressão no cotidiano aproximam as pessoas presas de 
debates, a princípio superficiais, sobre a condição de encarceramento e o papel do 
cárcere. O cotidiano violento vivenciado por entre os muros, as grades e grilhões 
aproxima reflexões sobre as relações de opressão e sobre o início de desvelamento da 
realidade, isto é, há uma desnaturalização das violações de direitos vividas. No 
entanto, ao mesmo tempo em que há este reconhecimento das relações de opressão, 
há a assimilação do discurso oficial de naturalização da existência dos aparatos político 
ideológicos que as fortalecem, como o caso da pena de prisão, sendo muitas vezes 
legitimada pelas próprias pessoas encarceradas devido a imersão no senso comum 
criminológico e a limitação ao aprofundamento para compreensão das motivações de 
sua perpetuação a partir de um olhar que faça a relação entre a questão micro 
(cárcere) e a questão macro (sociedade).  

 Por isso, o desvelamento da realidade deve ser mediado ao processo de 
conscientização, à perspectiva transformadora e de emancipação política, 
descaracterizando o encarceramento como meio político necessário e eficaz à 
humanidade. “A conscientização não pode, portanto, parar na etapa do desvelamento 
da realidade. A sua autenticidade se dá quando a prática de desvelamento da 
realidade constitui uma unidade dinâmica e dialética com a prática da transformação”. 
(FREIRE; 1981) 

 Neste sentido, “há que fazer a opressão real como mais opressora, 
acrescentando-lhe a consciência da opressão, a que Marx se refere, corresponde à 
relação dialética subjetividade-objetividade. Somente na sua solidariedade, em que o 
subjetivo constitui com o objetivo uma unidade dialética, é possível a práxis 
autêntica”. (FREIRE, 2008, p. 42). 

 Desvelar criticamente esta realidade é aproximar as pessoas presas do acúmulo 
teórico da Criminologia Crítica pela práxis, a partir de temas geradores centrais à 
situação de  prisão, como por exemplo as categorias “Justiça” e “Liberdade”, rodeadas 
de temas auxiliares como Gênero, Racismo e Luta de Classes. Através da aproximação 
das contradições das situações conhecidas, investiga-se o tema central a ser 
trabalhado e as possibilidades plurais de análise do mesmo para a sua descodificação, 
sendo necessário, ainda observar outros temas auxiliares que contribuam na 
investigação do objeto central e que permita o exercício de um olhar da totalidade.  

 Na reconstrução do movimento da totalidade concreta, é a categoria mediação 
que assegura a alternativa da “síntese das muitas determinações”, ou seja, a elevação 
do abstrato ao concreto – mais exatamente, assegurando a apreensão da 
processualidade que os empíricos (abstratos) não sinalizam diretamente. (NETTO, 
2010, p 83). Neste momento, de investigação dos temais centrais, os educadores 
também podem sugerir elementos visto que o processo se dá em via de mão dupla.  
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 Os enfrentamentos as questões individuais em espaços coletivos com 
expressões de aproximação crítica a estas questões possibilitam a elaboração de 
reconhecimento enquanto pertencente a uma classe social e a compreensão da 
importância de saídas coletivas aos problemas enfrentados, sendo o objetivo a 
reintegração do condenado em sua classe e pela perspectiva da luta social. Para tal, a 
expressão de análise do tema gerador levantado pelo coletivo vai tendo seus 
desvelamento e aprofundamento, distanciando das aparências.  

 Problematizar estas categorias a partir do conflito de ideias, resgatando os 
elementos da Escola Clássica e da Positivista e apresentar os significado dos cárceres 
no capitalismo, traz como consequência a elaboração do papel político das pessoas 
presas para o enfrentamento a própria condição de prisão legitimada pela vivência. 
Assim como a Criminologia Crítica, a educação popular parte das estruturas e 
sobrestruturas sociais para analisar as diversas expressões da sociedade. No caso da 
referida teoria criminológica, parte do sistema penal e da própria sociedade capitalista 
para problematizar a pena na história. 

Esta relação educativa e dialógica com as pessoas presas apresenta a necessária 
e fundamental possibilidade de definir o crime a partir de uma perspectiva proletária, 
provocando com estas reflexões um olhar para si diante a situação conflito vivenciada 
em relação a outras condições de caráter macroestruturais mediando o sentido 
histórico do crime enquanto categoria. 

 A educação popular enquanto mediação para a emancipação política significa o 
estabelecimento de relações humanizadoras, dialógicas e que explore a relação micro 
e macroestrurural, a partir da realidade histórica de cada sujeito e da realidade do 
cárcere vivida, utilizando para tal recursos metodológicos que potencializem o 
chamado a conhecer. 

 Esta prática pedagógica não engloba ações que tendem a apresentar conteúdos 
já pre determinados, sem que haja o processo de problematização e reflexão o objeto 
estudado. Muitas práticas nos cárceres, intituladas de Educação em direitos, atuam de 
modo equivocado ao objetivo transformador por caírem em duas perspectivas 
legitimadoras da burocracia penal e da lógica liberal de educação: a) as propostas de 
Educação em Direitos que objetivam ensinar as leis penais às pessoas presas, 
transmitindo estas informações por meio de palestras formais; b) as propostas de 
Educação em Direitos que utilizam de recursos lúdicos intensos, mas que objetivam 
problematizar fundamentalmente a chamada ressocialização. 

 Ambas propostas não se preocupam com o caráter político da educação e não 
visualizam o potencial de elaboração para problematizar o cárcere e acabam por cair 
ou em limitações legalistas liberais e/ou em discursos moralizantes da lógica 
ressocializadora do discurso oficial e de defesa da propriedade privada, identificando 
que a pessoa encarcerada deve tornar-se um “bom cidadão”. Ambas propostas não 
dimensionam problematizações macroestruturais a partir da totalidade, que 
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evidenciem a luta de classes e que contribua para a elaboração de uma visão de 
mundo crítica, fortalecendo apenas visões “focalistas” e firmando dependências 
emocional dos oprimidos em relação aqueles que vão aos cárceres assumindo papel de 
detentores do conhecimento. Isto, ao invés de contribuir positivamente as pessoas 
envolvidas, tem seu resultado oposto pois aquele que vai para levar o conhecimento 
assume, mesmo que inconscientemente, o papel do opressor, pois demonstram 
considerarem-se proprietários do saber. 

 As questões quando limitadas de modo “focalistas” também levam a 
legitimação de modos de ser burgueses, pautado no individualismo e no problema 
apenas do “eu”. Se, por vezes, a prática do delito fora cometida para suprir uma 
necessidade imediata (e legitima) do “eu”, buscando então o crime como resposta 
individual (não política de modo consciente) às condições estruturais adversas, então, 
segundo Barrata (1978, p.17, citado por CIRINO, 2008, p.130), a correção do criminoso 
pressupõe o desenvolvimento da consciência de classe a sua (re)integração nas lutas 
coletivas econômicas e políticas da classe trabalhadora e do conjunto das camadas 
inferiores.  

 Este desenvolvimento de espaços politizados e desmistificadores quanto a pena 
de prisão e o discurso oficial do processo de ressocialização, ampliam a possibilidade 
da elaboração por meios legais ou não de propostas que orientem a gradativa abertura 
dos cárceres para a sociedade e a mudança do retorno dos presos à sociedade a partir 
de um olhar  político e de perspectiva coletiva ao enfrentamento de seus problemas, 
havendo uma opção ao pouco leque de possibilidades para encarar as expressões da 
questão social.  

 A construção de uma Criminologia para a Libertação só se dará com a 
participação ativa de vários setores da sociedade, inclusive das pessoas selecionadas 
pelo sistema de justiça, adultos e jovens, problematizando a condição de 
encarceramento em que vivem e tendo a possibilidade de refletir e construir 
coletivamente outras saídas que não a naturalizada pena de prisão, refletindo assim 
sobre a importância de medidas de redução de danos que abram os portões das 
muralhas para a sociedade.  

 Não posso investigar o pensar dos outros, referindo ao mundo, se não penso. 
Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. 
A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como 
sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o seu 
pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de 
consumir ideias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação. 
(FREIRE, 2008, p. 117) 
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Considerações finais 

 A Criminologia Crítica, reivindicadora da práxis, consegue qualificar seu caráter 
transformador apenas a partir da mediação com a sociedade como um todo, em 
específico com aqueles que sofrem diretamente com os braços do Estado democrático 
de direito penal.  

 O acúmulo histórico das teorias criminológicas se organizaram a partir de 
dentro de muralhas acadêmicas tão firmes quanto as dos cárceres e que a necessidade 
de reivindicação da quebra dessas estruturas se faz para que a sociedade seja 
participante ativa dos processos de elaboração da consciência crítica para traçar os 
rumos da humanidade, tendo o próprio diálogo como a historicização em si e 
movimento da consciência de si e do mundo. 

 Se a defesa é de romper com o Sistema Penal que carrega características 
estruturais de exercício de poder pela verticalização das relações, devemos vivenciar 
estratégias políticas horizontais, fazendo dessas vivencias cotidianas a própria luta 
contra as relações de poder, e de modo organizado contra também a lógica da 
sociedade capitalista que se sustenta nos complexo industrial penal.  

 Isto significa o caminhar da elaboração de um Justiça Popular a partir de 
projetos coletivos que tracem elementos relacionados entre a situação vivida e as 
questões amplas, com propostas a curto, médio e longo prazo relacionando 
dialeticamente as questões. As proposta de redução de danos, correspondem como 
um meio para o alcance do rompimento das estruturas capitalistas, sendo a luta a 
curto e médio prazo correspondente ao desejo pela liberdade legal daqueles que estão 
presos e daqueles que são alvos constantes do Sistema Penal. Mas, essencialmente, a 
atuação permanente deve orientar a elaboração de uma Criminologia para a 
Libertação fundada no ethos socialista para o fim da sociedade de classes. 
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