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RESUMO 

 
 

É fato que o sistema prisional brasileiro se encontra com inúmeras dificuldades, dentre 
elas a superlotação, falta de efetivo, estruturas precárias e o não cumprimento com 
efetividade de algumas  das leis de execução  penal como, por exemplo,  a de número 

7.210 de 11 de julho de 1984, que, em seu art. IV, trata do direito à educação ao preso. 
Com uma população carcerária crescendo 7% ao ano, segundo o último censo 
realizado em 2014 pelo Departamento Penitenciário Nacional e Conselho Nacional de 
Justiça, o Brasil ocupa a 4º posição no mundo em número de pessoas aprisionadas 
atingindo um montante de 622.202 presos. Porém, apenas 13% têm algum acesso à 
educação básica. Diante dessa perspectiva, este trabalho tomou como objetivo aplicar 
e validar um produto educacional tendo como proposta o ensino de estatística básica 
com o intuito de minimizar a demanda da educação nos presídios e proporcionar 
acesso ao ensino para os apenados por meio de estudos dentro da própria cela. De 
natureza qualitativa, a pesquisa iniciou-se com a participação de seis presos de 
Ensino Médio e, em seguida, com mais 36 presos de Ensino Fundamental, totalizando 
42. O local da pesquisa foi o interior de 6 celas compartilhadas por 7 detentos cada, 
localizadas na Penitenciária Estadual de Londrina II, em cada cela foi escolhido um 
preso com a função de tutor das atividades apresentas. Utilizou-se como aporte 
teórico Charlot, Bondía, Foucault, Freire, Ribeiro e Silva; com foco nas especificidades 
de ensino em uma realidade prisional e no cotidiano do preso, a fim de elucidar a 
questão de pesquisa que investigou como um estudo de estatística básica pode 
contribuir para a disseminação do ensino de Matemática nas unidades prisionais. Para 
balizar à análise dos dados referente ao planejamento, aplicação e validação de uma 
proposta, que configura o produto  educacional desta pesquisa de mestrado 
profissional, elencam-se três eixos organizacionais: qual o interesse dos alunos em 
aprender estatística nos presídios, quem são esses alunos e como ensinar estatística 
básica na própria cela. A análise dos resultados mostrou que é possível tanto expandir 
o acesso ao ensino  nos presídios como propor um  material que estimule  a reflexão e 
o planejamento da própria vida do aluno. Da validação do produto educacional é 
possível inferir que há potencial para o ensino de Matemática no espaço prisional, 
tendo em vista o respeito às especificidades do presídio e a contextualização do 
conteúdo de estatística, em consideração às multifaces  identitárias que ali se 
encontram, somando-se às oportunidades de acesso ao preso de estudarem dentro 
de suas celas, o que configurou na situação em foco um processo educativo promissor 
que poderá ter continuidade face ao tempo de pena desses alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Estatística. Educação nas Prisões. Produto Educacional. 
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ABSTRACT 

 
 

It is a fact that the Brazilian prison system encounters numerous difficulties, among 
them overcrowding, lack of staff, precarious structures and failure to comply effectively 
with some of the criminal enforcement laws, such as number 7,210 of July 11 1984, 
which, in its art. IV deals with the prisoner's right to education. With a prison population 
growing 7% a year, according to the last census conducted in 2014 by the National 
Penitentiary Department and National Council of Justice, Brazil occupies the 4th 
position in the world in number of people imprisoned reaching a total of 622,202 
prisoners. However, only 13% have some access to basic education. In view of this 
perspective, this work aimed to apply and validate an educational product with the 
purpose of teaching basic statistics in order to minimize the demand for education in 
the prisons and to provide access to education for the victims through studies inside 
the cell itself. Of qualitative nature, the research began with the participation of six 
prisoners of High School and then with more 36 prisoners of Elementary School, 
totaling 42. The research site was the interior of 6 cells shared by 7 inmates each, 
located in the State Penitentiary of Londrina II, in each cell was chosen an inmate with 
the function of tutor of the activities presented. Charlot, Bondía, Foucault,  Freire, 
Ribeiro e Silva; focusing on the specificities of teaching in a prison situation and the 
daily life of the prisoner, in order to elucidate the research question that investigated 
how a basic statistical study can contribute to the dissemination of mathematics 
teaching in the prison units. To mark the analysis of the data related to the planning, 
application and validation of a proposal, which configures the educational product of 
this professional master's research, three organizational axes are listed: what is the 
interest of students in learning statistics in prisons, who are these students and how to 
teach basic statistics in the cell itself. The analysis of the results showed that it is 
possible both to expand access to teaching in the prisons and to propose a material 
that stimulates reflection and planning of the student's own life. From the validation of 
the educational product it is possible to infer that there is potential for the teaching of 
Mathematics in the prison space, in view of the respect to the specificities of the prison 
and the contextualization of the content of statistics, considering the multifaceted 
identities that are there, to the opportunities of access to the prisoner to study inside 
their cells, what configured in the situation in focus a promising educati onal process 
that can have continuity in the time of penance of these students. 

 
 

Keywords: Statistics Teaching. Education in prisons. Educational Product. 
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“A CAMINHADA É ESSA”, UM ENCONTRO COM O OBJETO DE ESTUDO - UMA 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 

Atuando como professor de Matemática em uma escola da rede estadual de 

ensino localizada na periferia do município de Londrina, estado do Paraná e, 

paralelamente, exercendo o cargo de Agente Penitenciário no mesmo municípi o, 

tenho me deparado, com constância, nestes espaços de educação e aprisionamento, 

com situações dialéticas e, ao mesmo tempo, comuns entre si. 

Corredores escolares, galerias prisionais, salas de aula e celas, grades de 

ferro, grades curriculares, formação do sujeito para um aprender “libertador” e prisão 

do indivíduo como forma de punição são apenas alguns exemplos a que me refiro 

sobre escola e prisão, dualidades e pontos afins. 

As similitudes presentes nessas instituições trazem em comum o confinamento 

dos indivíduos para fins e formas específicas e legitimadas de poder; na escola ocorre, 

por meio das diversas ações pedagógicas que se intitulam “transformadora e 

emancipadora”, a tentativa de promoção do ajustamento humano à estrutura social 

vigente à construção do sujeito, formação do caráter, valores e princípios morais, não 

raras vezes com a promessa da necessidade de formação de pessoas que atendam 

ao mundo do trabalho. 

Nas prisões, o confinamento tem outra atribuição; segregar o criminoso, o 

desajustado, o bandido o que não “deu certo” na sociedade; tendo como motivação e 

promessa a passagem/permanência na clausura como busca de ressocialização, 

cumprimento de sua pena e reflexão sobre seus atos praticados. 

Tendo esses espaços, escola e prisão, como chão comum da minha realidade 

profissional, tento descrever o que me provocou como educador a pesquisar sobre o 

ensino escolar dentro das prisões. 

Esclareço que essa pesquisa teve todas as autorizações necessárias para sua 

realização desde a liberação do Departamento Penitenciário e Secretaria da 

Educação até os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) por parte dos 

presos (APÊNDICE 2). 

Em abril de 2008, assumi o concurso público no Estado do Paraná, cargo de 

agente penitenciário, e iniciei os trabalhos na Casa de Custódia de Londrina – CCL, 

espaço destinado a presos provisórios, que ainda não foram julgados. 
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Atualmente a CCL abriga aproximadamente 500 detentos, embora com espaço 

físico para apenas 280. A maioria das prisões provisórias do estado do PR não possui, 

em suas plantas arquitetônicas, espaços físicos  para salas de aula  e os presos que 

ali permanecem ficam sem nenhuma atividade educacional, desconsiderando o que 

está previsto na Lei n° 7.210/84, seção V, Da Assistência Educacional (BRASIL, 

2016). Esta lei prevê educação escolar no sistema prisional e estabelece que a 

assistência educacional abarque a instrução  escolar e formação profissional e 

determina que o Ensino Fundamental seja obrigatório e integrado ao sistema escolar 

da unidade federativa. 

Em 2009, um detento1 me perguntou se haveria a possibilidade de fornecer 

alguns materiais escolares para que ele estudasse dentro da própria cela, visando 

ocupar o tempo que estava enclausurado com algo que o ajudasse a, como ele 

mesmo disse, “abrir a mente”, conseguir novas oportunidades dentro e fora do presídio 

e se desassociar do mundo do crime. Prontamente, dirigi-me ao meu superior direto  

e perguntei sobre a possibilidade de atender àquele pedido, então fui informado que, 

de forma controlada, a entrega desses materiais não haveria problemas. Porém, 

outros agentes mais antigos na profissão, presentes no local  da conversa,  trataram 

do assunto com descrédito, sátiras e provocações, um colega, por exemplo, disse: 

 
O vagabundo rouba,  mata, age de forma enganosa e desonesta, 
comete abusos sexuais, estupra as criancinhas, só quer levar 
vantagens em cima de todo mundo. O governo já deu creche, escola, 
médico, bolsa família, auxílio gás, água e luz social e eles não 
valorizam. Muitos deles já passaram pelo Cense (Centro de 
Socioeducação), tiveram professores, livros, conselhos e mesmo 
assim voltaram a cometer crimes. Por que aqui na penitenciária tem 
que ser tratado com “amor e carinho”? Dar educação e oportunidade? 
Eles que escolheram esse caminho! Não fui eu quem os trouxe pra cá 
não! Então! O que resta é apenas mostrar pra eles que cadeia não é 
nada boa, é ruim! E que se cair aqui de novo será sempre pior! (A.M., 
2009). 

 

Diante dessa fala, comecei a refletir sobre os tipos de discurso que são 

reproduzidos naquele espaço prisional e percebi que muitos agentes  reproduzem 

essa mesma fala quando se trata de exercer qualquer tipo de atividade sócio educativa 

aos presos, assim se cristaliza a ideia de que além da pena imposta pelo estado os 

 
 
 

1 Detento, preso, recluso, prisioneiro, presidiário, pessoa privativa de liberdade são sinônimos 

apresentados no decorrer do trabalho, referindo-se ao sujeito que cumpre pena de detenção. 
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presos devem perder até os seus direitos fundamentais que garante sua dignidade 

humana. 

Por tanto, interessei-me em conhecer mais sobre este assunto que, no mínimo, 

causa inquietudes e divergências entre o que pensam os presos, os agentes 

penitenciários, os professores e a sociedade em geral. A prisão é um ambiente 

literalmente fechado, mas não inerte, é cheia de ritos, histórias e mitos, um ambiente 

vivo, talvez metaforicamente falando  um organismo que tenta digerir o que a 

sociedade exclui e, no processo, produz resíduos de discursos, saberes, poderes e 

reflexões. 

A fala do agente penitenciário é na verdade a reprodução do discurso de quem 

está ao mesmo tempo do lado de fora da cela, e preso naquele ambiente, mas com a 

chave da porta na mão; para esses “controladores do presídio”, a penitenciária é o 

ponto final de uma trajetória de crimes e desobediência ao sistema e sua finalidade é 

apenas a penalização daqueles que cometeram atos ilícitos, quebraram as regras. 

Já no discurso do preso, o presídio nada contribui para a correção de seus 

erros e ainda contribui para uma eventual afirmação identitária de criminoso, ou seja, 

o presídio acaba se transformando em uma escola para graduar criminosos. 

Em 2010, cursando uma pós-graduação lato sensu na Universidade Estadual 

de Londrina – UEL, fui orientado por professores a investigar sobre novas 

metodologias que atendessem às necessidades de ensino em espaços não formais e 

uma delas me chamou a atenção, pois se aproximava das especificidades da prisão, 

ou seja, com algumas adaptações, ela poderia contribuir para o ensino nas prisões. A 

metodologia em questão foi inspirada no Aprendizado Baseado em Problemas, que 

leva o nome em inglês de PBL (Problem Based Learning). 

Como trabalho de conclusão do curso (monografia), embasado em Fernandes 

(2010), fiz um ensaio com alguns presos da CCL aplicando um tema e exercícios de 

ciências aos presos do Ensino Fundamental incompleto, tinham como espaço 

educacional a própria cela e um tutor, também preso, mas com Ensino Médio 

completo, que auxiliava nos estudos, os presos apresentaram satisfação em contribui r 

com a pesquisa e o resultado foi promissor. 

Naquela pesquisam os participantes ficaram muito interessados em continuar 

estudando, agradeceram a oportunidade dada e mostraram-se mais abertos ao 

diálogo. 
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Ao contrário do que foi previamente suposto por alguns colegas agentes 

penitenciários, os presos não se aproveitaram da ocasião de estudo para me pedir, 

barganhar ou conseguir facilidades que não fossem pertinentes ao momento, como 

atendimentos, remédios, produtos de higiene, roupas ou qualquer  contravenção. 

Outro aspecto positivo foi a melhora no comportamento dos presos que estavam 

participando da pesquisa: passaram a ter mais respeito em relação aos funcionários, 

como testemunhou um preso, em 2010, à psicóloga da CCL: 

 
Eu tinha uma visão diferente diante daquele agente que está dando os 
cursos pra “nóis”, eu achava  ele arrogante,  sério; depois que 
passamos a conversar percebi que não era nada daquilo e que ele 
está estudando e tentando com seu estudo algo de bom pra “nóis”, 
acho isso muito bom (J.C.S, 2010). 

 

Percebi, após ouvir a reprodução da fala do preso pela psicóloga, que eu estava 

no caminho certo, porém deveria estudar mais sobre as possibilidades de ensino nos 

presídios. 

É comum os presos declararem que ficar trancado dentro de uma cela é inútil, 

não traz nenhum benefício à sociedade, pois não recupera ninguém, apenas pune. 

Acredito que inútil também seja insistir na ideia de não discutir esse assunto e apenas 

aceitar a prisão como serviço de “limpeza social”. Foucault (1997) ajuda a ver nessa 

clausura compulsória mais do que  uma  simples utilidade social. Essa prática remete 

à segurança do modelo de racionalidade dos cidadãos e busca evitar que os não 

ajustados à racionalidade vigente fiquem vagando sem controle, pois, como descreve 

Salla (1994 apud ONOFRE, 2007, p.57), “A prisão ainda tem um papel fundamental 

no nível simbólico; ela é para a sociedade, infelizmente, o grande instrumento de 

punição e correção dos indivíduos”. 

Em fevereiro de 2013 fui transferido para a Penitenciária Estadual de Londrina 

II – PEL II, um presídio destinado a presos condenados, que já foram julgados. O 

presídio tem hoje aproximadamente novecentos e setenta  presos e conta  com 

espaços escolares para os detentos. Estes espaços são coordenados pela Secretaria 

da Educação do Paraná – SEED, por meio do Centro Estadual de Educação Básica 

para Jovens e Adultos – CEEBJA Prof. Manoel Machado. 

Para discorrer sobre a escola na PEL II, é necessário retornar ao mês de 

outubro de 2015, no qual, em virtude de uma rebelião, parte da estrutura física da 

unidade foi destruída, inclusive as salas de aula. 
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Até outubro de 2015, a PEL II abrigava aproximadamente 1.200 detentos, dos 

quais, naquele momento, 164 frequentavam a escola, ou seja, um número 

correspondente a 13,6%. Este baixo percentual  da PEL II, correspondente ao 

percentual nacional que é de 13%, devia-se à falta de segurança sentida por parte  

dos agentes em retirar da cela muitos presos para estudo, desmotivação por parte do 

preso por não seguir uma rotina escolar, desmotivação por parto dos presos que não 

saiam para estudo aos que saiam, falta de roupas adequadas para ir até a escola 

deixando o preso intimidado em sair da cela para estudar, dificuldade de 

deslocamento no interior do presídio: a estrutura física, portões, cadeados, algemas, 

segurança e falta de funcionários dificultavam a movimentação dos presos para as 

salas de aula. 

Apenas em fevereiro de 2017 os presos passaram novamente a ter aulas, pois 

a nova gestão da unidade, interessada em melhorar as condições de permanência 

dos presos, colocou em prática os direitos dos detentos, fez modificações na estrutura 

física do presídio, desativou alguns espaços obsoletos e transformou-os em celas de 

aula. Atualmente a unidade conta com 970 presos dos quais 510 estão matriculados 

na escola, ou seja, mais de 50% do total de internos, mesmo assim nem todos 

frequentam as aulas. 

Embora a escola seja também um outro sistema de controle, dentro dos 

presídios ela assume vários papéis importantes e necessários para esses espaços; 

para os presos uma possibilidade de aprendizagem e, ao mesmo tempo, o benefíci o 

da redução do tempo da pena por meio da remissão, ocupação do tempo e distração 

da mente com “coisas diferentes e boas” como eles mesmo dizem, aprender a 

calcular, a ler e a escrever podem ajudar muito dentro e fora dos presídios com 

possibilidades que vão desde esquecer um pouco da pressão do controle e vigilância 

contínua até a possibilidade de melhoria de vida fora da prisão. 

O aumento de pessoas com alguma atividade educacional dentro da PEL II é 

significativo e já apresentou resultados  positivos, melhorias no âmbito político, 

econômico, institucional, emocionais e sociais com o comprometimento com a 

educação surgiram também outros projetos como campeonato de capoeira, ensino de 

xadrez e artesanatos; porém essas mudanças são apenas o início dos problemas 

chamado educação prisional. 

Entre tantos problemas cito um da ordem prática, por ser uma área prisional e 

extremamente restrita, a dificuldade de acesso ao campo de pesquisa e a falta de 
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recursos específicos para esse tipo de investigação causam dificuldades para o 

levantamento de dados e a precisão destes, desmotivando pessoas que se 

interessam pelo tema. Isso pode ser comprovado pela escassez de trabalhos 

acadêmicos que abordam a problemática do ensino em relação a outras áreas de 

ensino. 

Em 2016, comecei a cursar o Mestrado Profissional do Programa de Pós- 

Graduação em Ensino de Matemática, na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR – Campus Londrina, com a perspectiva de pesquisar, aprender e 

ensinar as pessoas que estão em condições restritivas de liberdade nos presídios 

brasileiros. 

A possibilidade de estar em um campo privilegiado acerca da perspectiva de 

um agente penitenciário e pesquisador me trouxe grandes desafios, entre eles 

conscientizar os colegas de trabalho da importância da pesquisa e não deixar ser 

estigmatizado como o “agente social”, e conscientizar os presos sobre a importância 

de separar os momentos em que eu estava ali como agente penitenciário dos 

momentos como o professor pesquisador; contudo me permitiu também vasculhar 

melhor esse campo tão rico e ainda pouco explorado, revirar por baixo do tapete no 

qual muitos tentam esconder a sujeira social. 

Outra dificuldade encontrada foi delimitar um assunto específico a ser discutido, 

pois o campo de pesquisa é rico, é conectado a muitos caminhos e encruzilhadas e, 

por mais que se delimite um assunto, será imprescindível abrir discussões sobre 

outros interligados. Consciente de que isso seria inviável no sentido de abarcar 

profundamente tantos temas, deixo de forma intencional subsídios para discussões 

posteriores a esse trabalho, assim para dar conta de concluir o curso que se limita a 

24 meses, optei em selecionar como objetivo principal o ensino de estatística básica 

dentro da própria cela para atender a demanda de educação aos presos e como 

produto educacional final, parte integrante desse Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática - PPGMAT, apresento um Caderno de Propostas para o Ensino de 

Matemática do Cotidiano em espaços Prisionais – Estatística Básica – com a intenção 

de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem a professores e alunos que 

atuam nessas instituições. Esta pesquisa demonstra, nesse sentido, a investigação e 

os resultados da aplicação deste produto educacional. 
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1 “O PAPO É RETO”, A CADEIA NÃO ESTÁ LEGAL NÃO”2, HÁ NECESSIDADE 

DE PROPOR MELHORIAS NO ENSINO AOS DETENTOS - 

 
 

É sabido que a crise no sistema penitenciário brasileiro não é um problema 

recente; entretanto vem se agravando cada vez mais. Rebeliões ligadas à guerra de 

facções, superlotação, falta de infraestrutura básica e barbáries como assassinatos e 

decapitações dentro dos presídios são apenas alguns dos problemas que acontecem 

e são apresentados pela mídia e diversas fontes de informações do país. 

Há pouco menos de um ano, a mídia divulgou a notícia de 130 mortes, em um 

período de 15 dias, em dez episódios diferentes. Esses eventos (rebeliões) ocorreram 

em pelo menos oito estados do país (Alagoas, Amazonas, Paraíba, Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e Roraima), como relata o artigo ‘Carnificina 

em presídios deixou mais de 130 mortes este ano’, da revista digital Carta Capital, 

publicada em (16/01/2017). 

Em relação às notícias do caos prisional, é possível afirmar que estes são 

apenas “fatos finais” de toda uma problemática comum encontrada no universo 

carcerário. Apresento aqui alguns dados estatísticos do sistema carcerário que 

auxiliam a compreensão e demonstra a posição do Brasil em elação ao mundo, os 

números do estado do Paraná, do município de Londrina e da PEL II. 

Segundo o último levantamento nacional sobre o sistema penal, as Informações 

Penitenciárias – INFOPEN (2014) mostram que o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo 

em números de pessoas presas, apresentando um salto de 232.755 no ano 2000 para 

622.202 em 2014, atrás apenas dos Estados Unidos, com 2.217.000 China, com 

1.657.812 e Rússia, com 644.237. 

Esses dados apontam que a taxa de crescimento da população carcerária 

brasileira, no ano de 2013 a 20143, foi de 7%, o índice de ocupação é de 163% o que 

causa superlotação em vários presídios. O percentual de presos em regime de prisão 

 
 
 

2 Os títulos dos capítulos e seções deste trabalho foram inspirados na linguagem usual dos presos. 

Eles utilizam esse vocabulário para se comunicarem entre eles e com os agentes penitenciári os e 

professores, são gírias e metáforas, uma característica de demarcação da diferenciação dentro dos 

presídios. 
3 Observa-se que no início desta pesquisa os dados existentes eram de uma edição do INFOPEN 

(2014). Contudo, no fim da pesquisa, atualizaram-se os dados com base o ano de 2016,  para  os fins 

de atualização dos dados o Brasil passou a ocupar o 3º Lugar com 726.212 presos INFOPEN (2016). 
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provisória4 é de 40,13% e, quando se verifica o nível escolar, 75% do total de presos, 

ou seja, 466.651 têm menos de 9 anos de estudo formal. 

Apenas 13% dos presos têm alguma atividade educacional formal ou frequenta 

algum curso profissionalizante o que evidência a ineficiência dos órgãos responsáveis 

em atendê-los na tão importante área de ensino e educação, como prevê a Lei de n° 

7.210/84 que determina o dever do estado para a assistência à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa. 

No estado do Paraná, o número de presos é de aproximadamente 28.000. 

Destes, 52,19% são presos provisórios e 77% do total, ou 21.560, tem menos de 9 

anos de estudo formal. 

No município de Londrina e região, existem 4.673 presos, segundo o Mapa 

Carcerário – PR (2016). Esses presos se dividem entre penitenciárias e distritos 

policiais e as estatísticas relacionadas ao regime de pena e nível educacional é 

semelhante ao apresentado no estado. 

 
Figura 1 - PEL II 

 

Fonte: Site – Rádio Globo (http://www.radioglobolondrina.com.br/) 
 
 

Esta pesquisa foi realizada na Penitenciária Estadual de Londrina II  – PEL II, 

na qual o sistema de ensino é mantido pela Secretaria de Estado da Educação – 

SEED em parceria com a Secretaria de Segurança Pública – SESP, na modalidade 

de ensino Educação de Jovens e Adultos – EJA, e tem como sede escolar o CEEBJA 

 
 
 

4 Presos que ainda não foram julgados. 

http://www.radioglobolondrina.com.br/
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Prof. Manoel Machado, que oferta o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano),  o 

Fundamental II (6º ao 9º ano) e o Médio. 

No que tange aos trabalhos acadêmicos, cujo objetivo tenha sido o Ensino de 

Matemática ou Estatística nas prisões, não encontrei nenhum trabalho de dissertação 

ou tese; observei no processo de elaboração da dissertação que poucas foram as 

pesquisas sobre o assunto. Ao visitar o banco de teses e dissertações da CAPES5, 

deparei-me com muitos trabalhos com a temática prisão em diferentes áreas, mas em 

maior quantidade na área de Direito, tanto dissertações quanto teses que versam 

sobre os direitos do preso quanto à educação como forma de ressocialização. 

Também constatei que, na área de Educação, o número de trabalhos  ligados 

ao sistema prisional e ao ensino vem crescendo desde 2012, mas ainda com baixa 

densidade da produção científica comparado ao número de programas, segundo o 

levantamento de dados do Observatório Nacional do Sistema Penitenciário – ONASP 

(2017, p.21). 

O tema mais recorrente é Educação Prisional, há trabalhos que tratam da oferta 

e da efetivação da educação nas prisões, tanto escolar quanto social, há também os 

que analisam as políticas públicas e o papel da escola no cárcere e outros que 

abordam o ensino de forma genérica, principalmente ao ensino por meio do sistema 

de Educação de Jovens e Adultos EJA. 

Das pesquisas de mestrado, cadastradas na CAPES, vale destacar as que 

mais contribuíram para esta pesquisa, tanto para confirmar algumas problemáticas 

também pesquisadas, quanto para afirmar a necessidade da quebra de alguns 

paradigmas no ensino em presídios. 

Desconstruindo a Identidade de “Criminoso (a)”: O significado das ações 

educativas no sistema penitenciário,  Dissertação de mestrado em Educação, 

Ciências Humanas, defendida na Universidade Federal da Bahia, Salvador, em 2004, 

por Cláudia Regina Vaz Torres, é pesquisa que se propôs a analisar o modo como 

homens e mulheres reclusos lidam com as oportunidades de educação oferecidas 

pelo sistema penitenciário. A base teórica do tema proposto centra-se na abordagem 

culturalista, social e psicanalítica. 

Sociedade Cativa. Entre Cultura Escolar e Cultura Prisional: Uma incursão 

pela ciência penitenciária,  Dissertação de mestrado em História da Ciência, 

 

5 Pesquisa realizada ao longo do mês de junho, no site http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-t eses 

por meio de palavras-chave: educação, sistema prisional, ensino de matemática, detentos. 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-t
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defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2008, por Eliane Leal 

Vasquez, propôs-se à construção de interface na história da ciência entre a ciência 

penitenciária, direito penitenciário e histórica da execução penal do Brasil. 

Os Saberes das Celas nas Salas de Aula: um olhar transdisciplinar na 

educação de jovens e adultos, Dissertação de mestrado em Matemática, defendida 

na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, em 2014, por Claudia 

Meira, é pesquisa que, por meio do método etnográfico, visa compreender os saberes 

construídos/adquiridos por jovens e adultos em contexto de privação de liberdade, em 

busca de uma viabilidade de diálogo entre esses saberes das celas com as aulas de 

matemática na escola. 

Primeira Escola Prisional do Ceará: a avaliação da aprendizagem dos 

alunos privados de liberdade, Dissertação de mestrado em Ciências Humanas, 

defendida na Universidade Federal do Ceará em 2015, por Tania Vicente Viana, 

propôs-se a analisar a prática da avaliação da aprendizagem de alunos privados de 

liberdade, sugere que o processo avaliativo deve ser sempre um ato solidário entre 

quem ensina e quem aprende, isto é, um modo de pensar e dirigir a Educação 

orientada pela constante preocupação em propiciar ao aluno a oportunidade de 

aprender sempre mais e melhor. 

Educação a Distância Para Sistemas Prisionais: Um estudo sobre 

viabilidades técnicas de infraestrutura necessária para implementação da 

educação nas escolas do sistema prisional, Dissertação de Mestrado Profissional 

defendida na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

Ciências Humanas em 2016, por Marcelo de Mesquita Ferreira, é um estudo em que 

se analisa uma proposta de adequação das escolas prisionais em relação à sua 

infraestrutura para a implementação do ensino  na modalidade de Educação a 

Distância em suas dependências, com o intuito de se enfrentar as fragilidades próprias 

das escolas do Sistema Prisional. 

Em toda a pesquisa não encontrei nenhum trabalho específico do ensino de 

estatística para pessoas presas. Assim, constatei que elaborar uma reflexão voltada 

ao ensino de Matemática em ambiente prisional, bem como propor um produto 

educacional voltado a esse público ainda se mostra como tema pertinente e pouco 

estudado. 

Vale dizer que é relevante o número de trabalhos referentes à Educação de 

Jovens e Adultos – EJA; no entanto, ainda que os trabalhos abordem problemas 
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relativos ao ensino e aprendizagem a pessoas privativas de liberdade, a discussão 

não abarca em nenhum momento propostas metodológicas de ensino de Matemática 

que facilitem o ensino nas prisões. 

Apesar de a EJA possuir diretrizes6 e normativas específicas para a educação 

no sistema prisional, existem diversos obstáculos a serem contornados para um 

melhor atendimento educacional ao preso. Cito dois exemplos comuns: o material 

didático e o processo de ensino. 

O material didático da EJA tem uma linguagem diferenciada, destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos Ensinos Fundamental e 

Médio na idade própria (EJA, 2017). Em geral, oferecem ensino a jovens e adultos 

que buscam qualificação no mundo do trabalho, trabalhadores ou desempregados que 

têm a necessidade de continuar os estudos com a perspectiva de um crescimento 

profissional, como descreve a apresentação do Caderno Metodológico para o 

professor, de uma apostila: 

 

[...] o tema Trabalho constitui um dos mais importantes elementos de 
articulação dos conhecimentos científicos reunidos e  sistematizados 
nos conteúdos  escolares com os conhecimentos do cotidiano, 
resultantes da experiência de vida dos trabalhadores e trabalhadoras  
na sua luta constante pela subsistência, por melhores condições de 
vida e pela emancipação de todas as formas de opressão. EJA (2017, 
p. 5, grifo nosso) 

 

Em relação ao material didático e ao tema trabalho adotado na modalidade 

EJA, é possível destacar tanto o aspecto positivo quanto o negativo. 

Se por um lado, o conhecimento técnico é pertinente a muitos presos que 

necessitam de uma formação para a inclusão no mundo do trabalho quando saem da 

prisão, também auxilia para uma retomada do valor pessoal e social que lhe é retirado 

por ter sido preso; por outro o material não leva em consideração as especificidades 

da prisão, o tempo de aprisionamento dos alunos, os conhecimentos  informais 

adquiridos e a preparação para a sobrevivência não fora, mas dentro da prisão, pois 

alguns são condenados a muitos anos e só serão libertados fora da idade útil e média 

aceitável para o mundo do trabalho. 

 

 

6A EJA está baseada no que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN Nº 

9.394/96, no Parecer CNE/CEB Nº 11/2000, na Resolução CNE/CEB Nº 01/2000, no Plano Nacional 

de Educação (Lei 10.172/01), no Plano de Desenvolvimento da Educação, nos Compromissos e 

acordos internacionais. 
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Devo mencionar que, na PEL II, o ambiente desta investigação, existem vários 

casos de pessoas presas há mais de 15 anos e que ainda terão um longo tempo de 

reclusão em regime fechado. Nestes casos, os presos deixam de participar da 

realidade ampla do mundo externo à prisão como, por exemplo, preços de produtos, 

moeda circulante, quantidade populacional e avanços tecnológicos e adquirem outros 

saberes, os quais ajudarão a sobreviver no mundo prisional, como linguagem, dialetos 

e gírias, gambiarras e posturas características do detento, demarcando uma fronteira 

ou um modo de existência diferente das pessoas externas à prisão. 

Desta forma, outro problema que considero fora de contexto a esse público e 

que se faz presente no material são os conhecimentos do cotidiano fora das prisões 

que se referem à citação, compra de gás, pagamentos de contas, cotação do dólar, 

moeda corrente, crescimento populacional da China. 

Toma-se, como exemplo, uma das apostilas usadas pela modalidade EJA nos 

presídios. 

 
Figura 2 - Apostilas da EJA I 

 
 

Fonte: Coleção Cadernos de EJA – 2007. 
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Figura 3 - Apostilas da EJA II 
 

Fonte: Coleção Cadernos de EJA – 2007. 

 
 

Como se pode apreciar, todo o material didático da EJA é direcionado para três 

vertentes, trabalho, cultura e tempo, e dentro dessas vertentes existem os subitens 

como, por exemplo: qual o valor do gás? Por que vem de tão longe? Consumismo e 

matemática. 

Esse material é trabalhado tanto com pessoas livres quanto com pessoas 

presas, não se diferenciam umas das outras, outro ponto observado é que em nenhum 

momento o material faz relação contextual do conteúdo com a atual situação prisional 

do aluno, o que deixa o assunto parecer tabu e exclui as possibilidades de reflexões. 

Em relação ao processo de ensino, as aulas são basicamente moldadas ao 

arranjo tradicional, carteiras enfileiradas, lousa e giz, aulas expositivas, centradas no 

professor, em que se privilegia a reprodução de conhecimento, ou seja, repetem o 

modelo de ensino usado a indivíduos em liberdade e aplicam a indivíduos com 

restrição de liberdade, ou seja, tentam a todo custo a ressocialização da pessoa presa 

com estratégias de ensino que essa mesma pessoa em não raras vezes quando em 

liberdade não se adaptou. 

Segundo o edital nº 40/2016 – GS/SEED, para o processo de seleção de 

Professor, Professor Pedagogo e Agente Educacional II, para a educação de jovens 
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e adultos que cumprem pena ou medida socioeducativa nas unidades do Estado do 

Paraná, os candidatos devem atender diversos requisitos, tratando do processo de 

ensino. Para esta pesquisa, destaco dois itens do anexo VI desse edital que se refere 

ao processo de abordagem: 

 
Demonstrar compreensão sobre o perfil dos educandos a serem 
atendidos, bem como apresentar a concepção e método de 
abordagem no processo educativo ou no desempenho específico de 
sua função. Expor sua proposta de trabalho, considerando o perfil dos 
educandos que cumprem medida socioeducativa, bem como os meios 
para executá-la (SEED, 2016, p. 27). 

 

Em linhas gerais, no que se refere à citação, para um melhor desenvolvimento 

pedagógico, o professor deve apresentar propostas que possam ofertar ensino de 

qualidade ao maior número de presos. Porém, na prática isso não ocorre 

sistematicamente. Pode-se constatar, por meio da estatística da INFOPEN, que 

apenas 13% dos presos têm alguma atividade educacional. Na PEL II, apesar da 

quantidade de presos que estudam ser maior que a média nacional, manter esses 

alunos com frequência regular é um desafio. 

Mudanças de cela, falta de roupas adequadas, problemas hierárquicos  entre 

os detentos que tentam comandar a galeria, funções ilícitas que alguns presos, por 

ordem de outros, são obrigados a realizar e ficam impedidos de saírem da cela, 

isolamentos disciplinares e até mesmo o simples querer do funcionário em liberar ou 

não o preso para os estudos são alguns dos motivos do não comparecimento à sala 

de aula. 

Essa situação evidencia-se quando é perguntado a uma professora da EJA, 

que ministra a disciplina de Matemática, se ela conseguia dar aula a todos os presos 

que tinham direito em estudar. Segundo seu depoimento, 

 
[...] existem aproximadamente 230 alunos  matriculados  na  disciplina 
de matemática, mas apenas 50 assistem às aulas sem faltar, assim 
fica difícil manter uma sequência didática do conteúdo e atender a 
todos os matriculados [...]. (PROFESSORA DE MATEMÁTICA PEL II, 
LONDRINA, 03/2017). 

 

 
A manutenção dos alunos na sala de aula depende de variados fatores, entre 

eles, a do próprio aluno em se motivar a estudar e a retirada desses alunos para a 
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sala de aula. A retirada é função exclusiva dos profissionais de segurança no caso o 

Agente Penitenciário, são eles que retiram os presos de suas celas, fazem os 

procedimentos de segurança como revista corporal, atendem as demandas dos 

presos e conversam diretamente com eles antes de irem para sala de aula. 

Devo expor que essa é apenas uma das diversas tarefas de um agente, pois 

ele é responsável por toda a movimentação  interna dos presos, pela ordem e 

disciplina; essa última é colocada sempre em primeiro lugar, pois se trata de um 

presídio e a segurança de todos, também, depende da observação atenta desse 

profissional. 

Para a maioria dos agentes penitenciários, a ordem e disciplina está associada 

à punição, se o preso infringir as regras básicas ele, de alguma forma, é punido com 

os procedimentos internos legais, advertência, isolamento, ou perda de benefícios e 

concessões, como, por exemplo, retirada da televisão e rádio do seu cubículo, isso 

para os casos mais leves. Se houver algum desentendimento verbal entre o agente 

escalado e o preso daquela galeria, por exemplo, o agente pode simplesmente 

bloquear sua saída para a sala de aula ou qualquer outro atendimento  (exceto 

advogado) alegando a presunção de perigo ou prevenção à ordem e segurança. 

Essa problemática afeta diretamente a permanência do preso na escola, pois o 

que deveria ser entendido como direito do preso acaba se tornando uma concessão 

ou benefício concedido pela obediência e disciplina, ou seja, pelo bom 

comportamento; por isso concordo com a afirmação de Onofre (2007, p. 107), ao dizer 

que “[...] embora o discurso oficial defenda a instituição como espaço de reabilitação 

dos internos, as marcas prevalentes são a disciplina, a ordem [...]”. 

É notória a complexidade do assunto, trata-se do dia a dia da prisão, da relação 

entre o preso e os profissionais ali presente; porém é justamente na relação que foco 

meu olhar para conseguir entender os jogos de interesses e possibilidades que são 

apresentados e disputados a todo instante, mas alerto que seria utópico tentar 

resolver ou encontrar soluções, se é que existem soluções para essa problemática, 

seria audacioso demais pensar que em dois anos de mestrado seria possível resolver 

os diversos problemas que se voltam ao ensino nos presídios, o que é possível e 

concreto fazer é deixar uma contribuição por meio desta pesquisa no que diz respeito 

a técnicas de ensino, usando a própria cela como espaço de aprendizagem por meio 

de adaptações de métodos didáticos como por exemplo o PBL, já que a locomoção 

interna dos presos para a sala de aula é sempre dificultosa e problemática em relação 
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a disponibilidade de agentes e precauções de segurança. Assim, lembro que o 

produto educacional aqui elencado é apenas uma forma das diversas que podem ser 

ofertadas, consciente de que foi uma escolha pedagógica e, portanto, passível de 

mudanças em vista da necessidade contextual dos estudantes e do lócus de trabalho, 

então inacabada e com possibilidades de ser aprimorada, conforme as necessidades 

e especificidades de cada professor, alunos ou presídios. 

Nesse intuito, os objetivos específicos foram: propor um material didático 

contextualizado ao sistema penal e à vida do apenado para o ensino de estatística 

básica; suscitar, por meio do conteúdo de estatística básica, o aluno a conversar entre 

os demais sobre sua situação penal, conflitos de diferenças na prisão e, por fim, 

contribuir para a prática docente na EJA em unidades de detenção, para alcançar 

maior número de alunos. 

Justifica-se este trabalho não só pela insuficiência de um material pedagógico 

que atenda às especificidades prisionais e do presidiário, como também pela 

prevaricação de uma metodologia capaz de alcançar um maior número de presos que 

estudem continuamente dentro dos presídios. 

Para viabilizar o objetivo da pesquisa algumas questões instigaram essa 

caminhada, a saber: como elaborar, organizar,  aplicar e validar um produto 

educacional contextualizado ao meio prisional e suas especificidades, com uma 

metodologia que alcance a maioria dos presos que deseja estudar e que, em 

consonância com o ensino de estatística básica, convide o aluno a refletir sobre a sua 

condição prisional? 

A tentativa de elucidação destas indagações segue no decorrer do trabalho que 

está organizado da seguinte maneira: apresentação e capítulo 1, traz um relato 

cronológico da motivação da pesquisa e algumas inquietações sobre o sistema penal 

e a educação prisional; dados estatísticos da situação carcerária no Brasil, Paraná e 

Londrina; descrição dos problemas que a PEL II tem enfrentado para garantir o direito 

ao estudo aos privados de liberdade e os objetivos, justificativa e metodologia da 

pesquisa. O capítulo 2 traz o referencial teórico do trabalho, baseado em autores como 

Bondía  (2012), Charlot  (1999, 2000, 2002 e  2005), Foucault  (1979  e 1987),  Freire 

(1987 e 1996), Ribeiro (2008) e Silva (2009). No capítulo 3, consta o procedimento 

metodológico da pesquisa, local, contexto, critérios de seleção e os participantes 

envolvidos. O capítulo 4 apresenta o relato do produto  educacional,  sua 

funcionalidade  e expectativas. O  capítulo  5  mostra  a  descrição dos resultados  por 
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meio da análise embasada nos referenciais teóricos e as contribuições para o ensino 

de Estatística Básica no sistema prisional. O capítulo 6 exibe os resultados da 

pesquisa, sugestões e contribuições para novas pesquisas. 

O produto Educacional desta pesquisa é apresentado como um Caderno de 

Propostas para o Ensino de Matemática do Cotidiano em Espaços Prisionais – 

Estatística Básica, este material está impresso e encadernado à parte, além de 

constar como apêndice nesta dissertação. 
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2 “EU SOU O DISCIPLINA O QUE FALO AQUI ESTÁ FALADO” – O ARCABOUÇO 

TEÓRICO METODOLÓGICO 

 
 

Tomada de decisões, resolução de problemas, atenção e percepção são 

algumas das rotinas de um agente penitenciário; ao ser escalado para trabalhar em 

uma determinada galeria, ele se torna responsável a atender as demandas e os 

problemas ocasionais daquela parte do presídio. 

É comum, ao chegar no portão da galeria para perguntar ou resolver algum 

assunto, um único preso se apresentar para conversar com o agente, esse preso é o 

representante daquela galeria, escolhido pelos demais presos para mediar situações 

de crises e demandas entre eles e os agentes, esse preso se autodenomina ‘o 

disciplina’, um tipo de poder paralelo que “controla” a galeria. Porém, não é bem assim 

que acontece, na verdade o agente usa da conveniência e permite ao preso pensar 

que ele é uma peça importante na galeria, e ele, o preso, usa isso para que os demais 

da galeria o respeitem como ‘o disciplina’. 

É cômodo para o agente escalado não precisar explicar um determinado 

assunto a todos os cubículos daquela galeria; então ele passa a informação para ‘o 

disciplina’ que, consequentemente, repassa aos outros presos, é cômodo para o 

agente ter de negociar alguma situação de crise com apenas um preso, no caso o 

“disciplina”. Todavia, é cômodo para o preso pensar que tem algum poder exercendo 

sobre os demais presos, que suas escolhas e decisões são as escolhas e decisões 

dos demais presos, que o que ele decide e propõe aos agentes dentro de uma 

legalidade jurídica é aceitável pelo agente, isso demonstra questão de hierarquia de 

escalas de poder. 

Essas relações e arranjos organizacionais fazem parte do dia a dia da prisão e 

é interessante se entender ou apenas ter o conhecimento dessas situações para ter 

uma visão mais completa de como são construídas as relações naqueles espaços. 

Conhecer um pouco mais sobre o mundo prisional, suas leis de condutas, os 

regimentos que mantêm o equilíbrio interno - mesmo que numa linha tênue - entre 

agentes e presos, dar voz ao detento como oportunidade de expor seus anseios, são 

alguns dos desafios neste trabalho, pois ao falar de ensino prisional é necessário 

apresentar a “vida da/na prisão”. Para tanto, vale-se, de maneira interessada, autores 
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que se voltaram à problemática deste estudo e, assim, busca-se dar sustentação às 

ideias de pesquisa e contribuições no desenvolvimento do trabalho. 

Para isso, foi necessário ouvir mais do preso, na tentativa de entender suas 

relações com a escola e com o conhecimento; para tanto, dar voz ao detento foi o 

primeiro passo para conhecer suas relações com o saber e, juntos, aprender o 

caminho a seguir para melhor ensinar determinados grupos de alunos. 

Para Bondía (2001), é necessário dar voz ao aluno, dar sentido à palavra como 

ponto de partida para o ensino fundamental. A palavra é a representação máxima do 

pensamento e da subjetividade humana; na palavra, pode-se relatar, entender, 

organizar e refletir sobre as experiências já vivenciadas pelo pesquisador. 

Ainda segundo Bondía (2001), a experiência significa para a pessoa o que 

acontece, o que toca, o que marca a existência, significa provar, experimentar, buscar 

e construir a existência, de saber que não sabe, de deixar-se vir a ser, de compreender 

que a vida é feita de risco, medos, fracassos e desejos incompletos. Assim, a 

experiência tem seu sentido inicial com a existência, ter uma vida própria, 

compreender o sentido das coisas que por ela passa. 

Para o aluno preso, os dias na prisão são dotados de vigilância permanente e 

as restrições da liberdade se prolongam à oportunidade de falar, isso ocorre devido 

ao baixo efetivo de funcionários, não sendo possível dar atenção a todos. Contudo, 

apoiado nas perspectivas de Bondía (2001), ofertar a possibilidade de o aluno falar, 

relatar, questionar e talvez refletir sobre suas experiências é um dos requisitos 

necessários para iniciar um estudo de ensino que respeite as especificidades do preso 

e da prisão. 

Bernard Charlot (2000) defende a educação como apropriação humana, em 

que o sujeito se produz e é produzido por meio de um tríplice processo: a hominização, 

(tornar-se homem), socialização (tornar-se membro de uma comunidade) e 

singularização (torna-se exemplar único). Para o autor, a educação se faz em um 

processo de socialização, no qual acontece a criação de saberes, valores e crenças. 

Portanto, o simples fato de nascer já obriga o indivíduo a aprender, socializar-se e se 

construir de forma individual, aprendendo tanto individualmente quanto no coletivo. 

O saber proporciona autonomia, traz possibilidades e poder; assim, cada 

pessoa pode assumir a capacidade de subverter a lógica dominante na cultura em  

que está inserido ou mesmo que seja apenas para melhorar um pouco mais o modo 

de vida e, talvez, por isso, exista resistência por parte dos agentes a aceitar facilmente 
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a educação aos detentos. Contudo, deve-se estar atento aos signos apresentados 

pela pessoa presa, não se deve pensar no preso unicamente como um criminoso, 

membro da sociedade criminosa; antes,  porém, ter um olhar voltado para a 

humanização social, pois cada preso tem sua história social e individual e pode, 

segundo a lógica de Charlot (2000), aprender com o meio que está inserido, com a 

sociedade local. 

Paulo Freire (1987) alega que em um ambiente de dramaticidade, de embate, 

de disputas e poder o homem passa a se perguntar quem ele é nesse cenário e por 

meio da sua própria resposta surgem outras perguntas que o levaram a refletir sobre  

a sua realidade e sobre a sua posição social. Nesse sentido, vale usar o conceito 

Freiriano de diálogo e, assim, propor o campo da ação, reflexão; compreensão para 

que possa ser um diálogo conscientizador a transformar o meio cultural em que se 

vive. 

Todos esses requisitos apresentados por esses autores justificam a oferta de 

ensino aos detentos, mostram que é importante manter atividades educacionais 

dentro dos presídios, quebrar as estruturas psicológicas do aprisionamento mesmo 

que seja por alguns instantes, usar-se das relações ali existentes – preso x preso; 

preso x sistema penal; preso x agente prisional; preso x humano, preso x estrutura 

carcerária, para formar um conjunto de saber e aprender, propondo possibilidades de 

reflexões, formulações de projeto de vida, autonomia e tomada de consciência. 

 
 

2.1 “AHH! PRESO É PRESO, GUARDA É GUARDA! ” OS ATORES DA PRISÃO 

 
 

Nesta parte, aproprio-me dos referenciais de Elenice Maria Cammarosano 

Onofre (2007), Michel Foucault (2000) e Tomaz Tadeu da Silva (2009), a fim de 

explanar sobre os grupos formadores do presídio e mostrar as diferenças que são 

simbolicamente demarcadas, afirmando o lugar de cada sujeito e reafirmando a 

instituição prisional. 

A prisão é formada basicamente por dois grupos distintos, pessoas presas e 

pessoas não presas; no grupo das pessoas presas existem subdivisões pelo tipo de 

crime, facção criminosa e status financeiro; no grupo dos não presos estão os agentes 

penitenciários, funcionários do corpo técnico e do corpo administrativo. 
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O agente penitenciário é o responsável direto em praticar as leis de execução 

penal, dentre as diversas funções atribuídas, conforme o Caderno de Práticas de 

Segurança nas Unidades Penais do Paraná (2011, p. 29), estão a vigilância interna 

com a finalidade de assegurar a custódia do preso, de estabelecer a ordem, impedir 

possíveis fugas, manter a higiene e controle  do ambiente, disciplina dos indivíduos  e 

a segurança de todos. 

Para atender a todas essas exigências da função, é necessária construi r 

rotinas, hierarquias dentro de uma estrutura rígida, assim o agente constrói  uma 

identidade profissional que transita em uma linha tênue entre o carrasco, aquele que 

aplica os mecanismos punitivos (previstos em lei) quando necessários e o que dialoga, 

entende e supre as necessidades humanas de uma população formada por pessoas 

em débito com a Justiça. 

À luz de Foucault (1989), entende-se que essa relação de dominação e controle 

depende da relação do saber e poder; o poder é uma relação de forças, circula em 

rede e atua em todos os indivíduos, ao pensar no poder como uma relação e não 

como uma propriedade, o autor enfatiza que os indivíduos são caracterizados não por 

suas vontades conscientes ou liberdades de atuação, mas por um conjunto de 

condições que fazem cumprir a função de sujeito, e por conta da sociedade disciplinar, 

os indivíduos tornam-se sujeitos sociais. 

Ao diagnosticar mecanismos de poder dentro da prisão ‘moderna’, deve-se 

qualificar o poder disciplinar, como autor da padronização de conduta, com finalidade 

de manter a ordem e manter os corpos disciplinados por meio do adestramento dos 

corpos. Ainda sobre a compreensão de Foucault (1989), o poder disciplinar evidencia 

cada condenado, fundamentado na visibilidade, na regulamentação meticulosa do 

tempo e no enquadramento preciso dos corpos no espaço, o que  permite o controle, 

o registro e o acúmulo de saber sobre os indivíduos vigiados, tornando-o “mansos” e 

“adestrados” à sociedade. 

Contudo, os presos adotam uma duplicidade comportamental como forma de 

proteção contra todos os meios de opressão e todos os tipos de controle, essa é uma 

postura necessária para a situação em que vivem, tendo em vista que, “são homens 

que foram excluídos e agora necessitam cumprir regras e rituais impostos por 

ambiente bruto para poderem resistir e continuar sonhando”, como aponta Onofre 

(2007, p.112). 
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Assim, a exemplo do que descreve (ONOFRE, 2007, p.18), esses sujeitos 

“conseguem continuar sua vida sem que haja grandes desgastes de energia no 

combate aos poderes constituídos”. 

Para “proteger-se”, o indivíduo assume posturas e discursos que dele se 

esperam, driblando valores e normas, usando máscaras, resistindo silenciosamente, 

buscando o confronto para sobreviver. Seus depoimentos expressam conformismo e 

resistência, mas é a forma que encontram para sobreviver às imposições do sistema, 

conforme pontua Teixeira (1988 apud ONOFRE, 2007, p.18). 

Para sobreviver ao meio em que está inserido, o preso forja uma identidade 

que o iguala ao grupo social local, proporcionando um melhor convívio com os demais 

e, ao mesmo tempo, diferencia-o do agente prisional, aquele que o mantém fechado, 

que o vigia, que impõe regras, umas dessas características de diferença é na maneira 

de se comunicar, conforme assevera Onofre (2007, p.18): “A própria inexpressividade 

facial, aliada à gíria, permite ao aprisionado manipular aspectos da situação e se 

comunicar com outros, sem que os guardas se deem conta do que está acontecendo”. 

Trata-se de uma emergência de signos que produzem, por diferenciação, as 

identidades locais. 

A exemplo do exposto pela autora, na prática laboral dentro do presídio, como 

pesquisador, vivenciei situação semelhante ao ouvir dois presos conversando pelas 

ventanas de suas celas já no fim do expediente, um diz ao outro: -“E aí irmão!?, faz 

chegar aqui dois Corinthians e um Palmeiras que na que na melhor hora eu te 

encaminho o 21”. Ao interpretar o que o preso conversa por meio de gírias e códigos, 

conclui-se que ele diz o seguinte: “E aí amigo!?, me envia aqui no cubículo dois 

cigarros comuns (fumo de corda) e um cigarro de maconha, assim mais tarde quando 

houver oportunidade eu te envio um celular para você usar. ” Os cigarros comuns são 

feitos com fumo de corda que tem a cor preta e enrolados com papel que geralmente 

é branco, assemelhando-se, assim, com as cores do time de futebol Corinthians, já os 

cigarros feitos com maconha que têm a cor verde são chamados por eles de Palmeiras 

também em analogia à cor verde com o time Palmeiras. O número 21 é o código de 

operação, código da operadora Embratel. 

Essa maneira de conversar é uma tentativa de driblar a vigilância e consegui r 

algo ilícito dentro dos presídios, pois qualquer tipo de cigarros, objetos que 

proporcionam chamas como fósforos e isqueiros, aparelhos de comunicação externa 

como celulares são estritamente proibidos dentro das unidades penais, podendo gerar 
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faltas disciplinares médias ou graves, levando o preso a uma sanção que  culminará 

na perda de benefícios ou regalias (art. 32-11) (PARANÁ,1995, S/P). 

Observa-se que a diferença cultural é lembrada o tempo todo e demarcada 

entre os dois grupos, os presos e o grupo não presos (funcionários), cada grupo dá 

sentido e significado ao que lhe é conveniente para a afirmação da sua “identidade’’ 

(SILVA, 2009). Assim, o agente se identifica como o que controla a situação do 

presídio e mantém a ordem; o professor, aquele que trará a ressocialização ao preso 

por meio dos seus ensinamentos básicos; o psicólogo, a cura para as suas vertigens 

angústias, medos, rebeldias; o advogado se identifica no conhecimento da lei, na 

ordenação dos processos, na agilidade para encontrar caminhos para retirá-lo da 

prisão;   a   assistente   social   se   identifica   na   aproximação dos  familiares, nas 

documentações necessárias para o auxílio reclusão; o médico, na cura das doenças 

físicas e, por fim, o preso, centro de toda essa engrenagem, sua afirmação de 

diferença “identitária” o coloca como centro, mantém-no em um grupo (SILVA, 2009). 

Essas demarcações de diferenças evidenciam um distanciamento de que é comum 

entre cada grupo, conforme comenta  Silva (2009, p.9): “A identidade se distingue por 

aquilo que ela não é”, ou seja, ser um preso não é ser um agente penitenciário, não é 

ser um médico, não é ser um professor. “A identidade é assim, marcada pela 

diferença” (SILVA, 2009, p. 9) e essa marcação produz alguns problemas, pois, por 

um lado, a argumentação da diferença entre os grupos preso e não presos envolve a 

negação de que possa existir qualquer similaridade entre eles; por outro, o agente ou 

o professor ou o grupo dos não presos nega aquilo que ele percebe como sendo a 

superioridade ou vantagem dos presos, para o preso seus arranjos e improvisos, 

como os fornos feitos com os alumínios da marmitex e lâmpada, os interruptores de 

energia feitos com tampa de creme dental, os aromatizantes elétricos usados na cela 

feitos com pedações de fio, detergente e desodorantes, resistências para aquecer 

água improvisadas e até cachaça feita com fermentação de frutas cítricas, miolo de 

pão e resto de comida, a linguagem, os códigos a recodificação da língua dos sinais-

Libras, as gírias e ressignificados das palavras, a exemplo dos títulos das seções 

desta dissertação é o que mais caracteriza o seu modo de existência, o que tem para 

sobreviverem, mas para os agentes são contravenções 

que podem ser punidas ou advertidas. 

Todo esse jeito de se organizar é desclassificado pelo grupo dos não presos e 

comumente falado entre os agentes, “coisa de ladrão”; porém os presos também 
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reproduzem essa desclassificação ao desqualificar o agente na sua persistência em 

vigiar, nas regras de controle e disciplina e, em alguns casos, o autoritarismo 

exacerbado. Dessa maneira, tanto os presos quanto os agentes sempre demarcam a 

diferenciação, dizendo “preso é preso, guarda é guarda”! 

Trazendo essa discussão como reflexão para o campo do ensino, entendo que 

todo esse discurso desclassificatório e estigmatizado sobre os “antissociais” em 

sistemas penais, no caso o ladrão, o bandido, o marginal ou simplesmente preso, 

provoca um processo de desumanização, a qual remete à teoria Freiriana sobre o 

opressor e os oprimidos: 

 
A violência dos opressores que os faz também desumanizados, não 
instaura uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser 
mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra 
quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os 
oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de 
criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de 
fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade 
em ambos. E aí está a grande tarefa (FREIRE 1987, p. 16). 

 

É inerente a opressão no aparato prisional, o que leva o preso à condição de 

silenciar-se no seu saber, na sua autonomia diminuída e convertido em espectador da 

sua própria condição. 

Nesse sentido, defendo o ensino aos presos de uma forma contextualizada a 

sua realidade, a fim de abrir possibilidades de discussões em nível de igualdade, 

mesmo que a intenção final também seja a de aplicar um conteúdo exigido pela grade 

curricular, a abertura do diálogo para o ensino desse conteúdo já envolve o aluno ao 

campo do conhecimento sem retirá-lo do seu campo de vivência. 

Ao contextualizar o ensino com códigos e símbolos representativos, aquele a 

quem se pretende ensinar dá sentido àquilo que ele é ou o que pretende ser, como 

cita Silva (2009, p. 17). 

 
É por meio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Podemos 
inclusive, sugerir que  esses sistemas simbólicos tornam possível 
aquilo que somos e àquilo no qual podemos nos tornar. 

 

Com base no exposto, vale apropriar-se da própria condição de diferença do 

preso em relação ao que produz de representação, significados e linguagem e propor 

um ensino com o intuito de refletir sobre a razão, a tomada de consciência da sua 
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própria condição como sujeito aprisionado; sendo assim, as perguntas que recaem a 

esta parte da pesquisa é – Como ensinar na própria cela? – Como, por que e para 

que ensinar estatística básica a partir da realidade/demanda dos presos? Como 

propor um ensino de estatística em espaços em que se prioriza mais a segurança que 

a educação e atender a demanda dos presos? 

Com base nessa problemática, espera-se do professor que atua em presídios 

não apenas domínio de conteúdo, mas que possua um perfil desafiador, criativo, 

dinâmico, disposto a enfrentar dificuldades, a propor mudanças e colocá-las em 

práticas, conseguir olhar o aluno além da sua diferença atual, um olhar que identifique 

seus anseios, seus  sonhos e seus valores,  mesmo estando em um ambiente 

repressivo, desenvolver novas maneiras de ensinar, criar seu próprio material didático, 

pensado e elaborado especificamente ao grupo com que está trabalhando. 

Para tanto, surge a necessidade de metodologias que auxiliem o professor nas 

aulas com novas maneiras de abordar o conteúdo, a viabilizar a interatividade com os 

alunos, estimular a criatividade e ampliar as possibilidades de aprendizado extras 

sala. Contudo, necessitam-se de ações e práticas que encorajem os alunos a uma 

ampliação de seus horizontes, uma visão de mundo além da sua própria realidade 

atual e social. 

Para atingir o objetivo de pesquisa, organizaram-se em celas grupos de presos 

que possuíam até o Ensino Fundamental, entre cada grupo foi colocado  um  preso 

com o Ensino Médio completo (tutor), essa parte do tutor me inspirei no método PBL, 

os participantes foram estimulados a fazerem algumas anotações e apresentarem 

verbalmente situações de suas vidas, nada diferente do que comumente já se 

conversam nos cubículos, o que faziam antes de serem presos, sua profissão, 

estudos, lazer, família; o que fazem durante a vida prisional, dias de pátios de sol, se 

jogam capoeira, se estudam, dias de visitas; e o que pretendem fazer quando saírem 

da prisão, organização, planejamento e estimativas de vida após a liberdade. 

Os presos conversaram em grupo e refletiram genericamente sobre o tempo, 

tempo que já viveram e como viveram antes de serem presos, tempo de vida na prisão 

e como é distribuído esse tempo durante o dia e à noite, tempo de expectativa da vida 

ativa e o que fazer dessa vida depois da liberdade prisional. Esse tema (tempo) foi 

proposto para discussão por se tratar de um assunto em que comumente se discute 

dentro das celas. 
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Após essa conversa e análise por parte dos presos, foi proposto que 

organizassem tudo o que eles tinham anotado sobre suas vidas em uma tabela, 

incluindo o tempo gasto em cada atividade para que, assim, pudessem descrever aos 

companheiros de cela, seus relatos e apresentar dados comparativos, como por 

exemplo, o tempo gasto com suas atividades de rotinas como trabalho, estudo, famíli a, 

religião e lazer. Para tanto, surgiu a necessidade de alguns conhecimentos 

específicos como, por exemplo, a transformação de unidades de medidas como dias, 

horas, minutos, conhecimento de tabelas para que pudessem organizar seus dados e 

expor seus gráficos. Face a toda essa necessidade de aprender a dividir, fracionar, 

subtrair, diferenciar os gráficos e tabelas, foi preciso retomar o conhecimento básico 

de que necessitavam para expor de maneira organizada seus  dados pessoais 

relativos ao tempo. 

Para suprir essa problemática de expor relatos da vida de forma organizada e 

comparativa, surgiu a necessidade do conhecimento básico da estatística. Nesse 

momento, foi apresentado a eles um Caderno de Proposta para o Ensino de 

Matemática em Espaços Prisionais – Estatística Básica – (APÊNDICE 5) todo 

explicativo e preparado especificamente para aquele grupo prisional, esse caderno, 

não só discute a relação de tempo de clausura x tempo de vida, mas também propõe 

a familiarização do conteúdo de estatística básica. Após concluírem todos os módulos 

do caderno, fizeram a exposição das tabelas e gráficos com as transformações de 

tempo em horas, e a organização das suas atividades antes,  durante e como 

planejaram ser a vida depois da prisão. Essa exposição foi apresentada aos próprios 

companheiros de cela. 
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3 “AQUI É TUDO COM NÓIS” – A QUESTÃO DA METODOLOGIA 

 

 
Para atender a finalidade deste trabalho, tomei por base a pesquisa qualitativa, 

com o propósito de saber como o sujeito ou grupo pensa, sente e percebe a realidade 

em que vive. A pesquisa qualitativa dispõe de diferentes “concepções filosóficas; 

estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e interpretação de dados” 

(CRESWELL, 2010, p.207.) 

À luz do que ensinam Bogdan e Biklen (1994), verifica-se que a pesquisa 

qualitativa é uma forma de investigação interpretativa em que os pesquisadores fazem 

uma interpretação do que enxergam, ouvem e sentem,  assim dispõe de cinco 

características básicas que são intrínsecas a este trabalho, a saber: 

1. o ambiente natural da pesquisa, no caso a penitenciária; 

2. a investigação descritiva; entrevista dos presos que participaram do projeto, 

3. o interesse pelo processo é maior que o interesse pelo resultado ou produto; 

para, por meio deste trabalho, entender como se pode melhorar o ensino 

nas prisões; 

4. análise dos dados de forma indutiva, ou seja, constrói-se uma análise 

mediante as partes aplicadas e estudadas no caso deste trabalho no 

decorrer da aplicação do produto educacional; 

5. a importância dada ao ato pesquisado, aqui se procurou entender  o 

significado do processo de ensino para a pessoa restritiva de liberdade. 

Os instrumentos empregados para a realização da pesquisa, sem os quais não 

seria possível chegar aos resultados que se pretendia obter, foram: entrevista 

semiestruturada (áudio gravada e transcrita) e questionário. Como procedimentos 

metodológicos, várias foram as ações do pesquisador, as quais seguem descritas na 

ordem em que foram realizadas. 

Em um primeiro momento, foi feita uma entrevista semiestruturada, áudio 

gravada e transcrita, para responder à 1ª pergunta – Qual o interesse dos alunos em 

aprender estatística nos presídios? A intenção estava em verificar o que interessa ao 

preso saber e qual a relação desse preso com o conhecimento matemático. 

Em relação às entrevistas, elas auxiliaram a entender melhor o mundo dos 

sujeitos, a se transportar ao seu contexto. Para Bogdan e Biklen (1994), o pesquisador 
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se junta ao grupo ao qual se quer pesquisar e abre uma discussão sobre determinado 

problema em que os pesquisados propõem reflexões e ideias. 

Essa entrevista foi realizada com 6 presos que seriam posteriormente os 

Tutores dos demais participantes. 

Os critérios usados para a escolha, foram: ter o Ensino Médio completo, assim 

auxiliariam os demais presos; não ter cometido nenhum tipo de falta disciplinar7, 

valorizando o bom comportamento e incentivando os demais presos; ter no mínimo 

ainda seis meses de pena a cumprir no regime fechado, pois, do contrário, o preso 

poderia sair antes do término da pesquisa; já estar implantado em algum setor de 

trabalho da unidade, o que facilita a autorização da direção do presídio para a 

movimentação do preso na hora da pesquisa e das instruções do produto educacional. 

Ao iniciar, foi explicado aos participantes qual o interesse da investigação, quando, 

como e onde seria a realização do projeto. Posterior às explicações, perguntei se eles 

aceitariam ou não participarem da pesquisa e atuarem como tutores do projeto. Todos 

demonstraram interesse e assinaram o TCLE, inclusive relataram que os estudos 

ajudariam a prestarem o vestibular e a prova do Enem que lhes são 

ofertados todo ano dentro da unidade penal. 

A entrevista audiogravada contou com 03 perguntas, qual a relevância da 

educação e do Ensino de Matemática dentro das prisões? Porque você acredita ser 

necessário aprender matemática nas prisões? Quais motivos o levaram a desistir dos 

estudos antes de serem presos? Essas perguntas tiveram a intencionalidade de 

conhecer um pouco sobre a vida escolar dos presos e sua relação com o ensino de 

matemática e estatística básica. 

No segundo momento, para responder à 2ª pergunta norteadora: quem são 

esses alunos? Apliquei um questionário (Apêndice 3) contendo sete questões 

objetivas, abertas e fechadas. Para a análise, foram adotados os seguintes critérios; 

para as questões que se referiam ao perfil socioeconômico, familiar, cor da pele, 

tempo de clausura e tempo de estudo  foram empregados os dados dos 42 

participantes. A intenção foi conhecer o perfil dos participantes, colocá-los diante de 

um levantamento de dados estatísticos e contextualizar a importância da organização 

desses dados em tabelas e gráficos antes mesmo de começar a trabalhar o conteúdo 

específico. 

 

7 Entende-se por falta disciplinar atos ou atitudes que ferem as regras do presídio e/ou qualquer tipo de 

contravenção do código penal e classifica-se em três modalidades: leve, média ou grave. 
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Devido à grande quantidade de presos que participaram da pesquisa e o curto 

espaço de tempo em concluí-la, optei por fazer a análise da última questão somente 

com os seis tutores, o intuito desta foi dar voz ao preso, deixá-lo expor sobre o rito de 

chegada à unidade penal sobre a ótica do próprio preso. 

De acordo com Gil (1999, p. 128), o questionário é uma técnica “de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento  de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Nesse sentido, trata-se de uma técnica que permite a coleta de dados. Quanto 

as questões objetivas, Gil (1999) observa que questionários elaborados com esse tipo 

de questão permitem que o pesquisador elabore o instrumento de pesquisa de modo 

a contemplar os objetivos propostos, ou seja, as questões são elaboradas de forma a 

extrair das participantes respostas que corroborem os interesses de pesquisa. 

Assim, as repostas obtidas foram convertidas em gráficos estatísticos, os quais 

são analisados mais adiante em seção específica (5.2). 

Por fim, para responder à 3ª e última questão norteadora da pesquisa, a saber: 

‘como ensinar estatística básica na própria cela?’, foram aplicadas as atividades em 

quatro módulos. 

O trabalho de pesquisa contou com a participação direta dos 42 presos que 

estavam divididos igualmente em 6 celas, cada cela contava com a presença de um 

preso tutor que auxiliaria os demais presos, o preso tutor já tinha o Ensino Médio 

completo. Tiveram a maior parte do tempo a própria cela como espaço de 

aprendizagem e ali contaram com as intervenções do pesquisador para a explicação 

e auxílio quanto ao conteúdo; cada cela com grupo de 7 presos contou com dois 

encontros presenciais na biblioteca do presídio. Para resguardar a integridade dos 

detentos envolvidos na pesquisa, seus nomes foram substituídos por códigos alfa 

numéricos P1, P2, P3.... P42; e cada cela foi denominada de grupo (G1, G2, ..., G6) 

como demonstra a tabela a seguir. 
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Tabela 1 – Mapa de localização dos participantes 
 

Grupos G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Total de 

participantes 
7 7 7 7 7 7 

Código alfa 

numérico dos 
participantes 

 
P1 - P7 

 
P8 - P14 

 
P15 - P21 

 
P22 - P28 

 
P29 - P35 

 
P 36 - P42 

Tutores P1 P8 P15 P22 P29 P36 

Fonte: Autor (2017). 

 
 

3.1 “É A NOSSA CARA8”- O PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 
 

Os presos participantes da pesquisa tinham idades distintas, diferentes nívei s 

de escolaridade, todos eram alfabetizados e tinham no mínimo 6 anos de estudo, 

foram aprisionados por diversos tipos de crimes e já estão condenados em definitivo. 

Optei por detentos alojados na 7ª e 9ª galerias9 O critério de escolha que levou 

a estas galerias foi a informação do CEEBJA de que nelas estava o maior número de 

presos no Ensino Fundamental II. No entanto, até o momento da seleção dos alunos, 

esse critério deixou de valer devido à alta rotatividade – troca de cela – que ocorre 

diariamente. 

Usando parte dos resultados do questionário aponto alguns dados sobre o perfil 

dos 42 participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Expressão usada entre presos e agentes para definir que determinada situação é adequada àquele 

sujeito, tanto preso, quanto agente. 
9 Pavilhão, bloco, corredor formado por um conjunto de celas. Na PEL II cada galeria contém 6 celas e 

cada cela contém de 6 a 7 presos. 
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Figura 4 - Cor da Pele 
 

Fonte: Autor (2017). 

 
 

Esses resultados acompanham uma realidade de pessoas presas que se 

denominam brancas, específicas da região sul do país  e diferem dos dados 

estatísticos a nível nacional, em que a proporção de negros é maior que a de brancos. 

 
Figura 5 - Renda Familiar 

Fonte: Autor (2017). 
Dados baseados nos relatos dos detentos. 
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Fonte: Autor (2017). 

 
 

Figura 7 - Tempo de Prisão já cumprido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
 

Figura 8 - Estado Civil quando foi preso 
 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 9 – Tempo estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 
Em relação aos dados apresentados, nota-se que dentre os 42 participantes da 

pesquisa, a maioria é jovem com idade média entre 18 a 29 anos, brancos - 48% - 

com até 10 anos de estudo – 24% - com renda familiar até R$ 2.000,00 - 50% - que 

tem a cumprir pena de até 3 anos - 43% - já permaneceram presos até 10 anos - 36% 

- e eram solteiros quando foram presos - 40%. 

Todos os 42 presos selecionados tiveram a autorização do Chefe de Segurança 

do presídio, que fez um levantamento para saber se o preso não teria nos últimos 6 

meses cometido nenhuma falta ou ocorrência disciplinar grave. 

Quanto aos Tutores, estes foram indicados pelo CEEBJA e Chefia de 

Segurança, os critérios adotados foram: ter o Ensino Médio completo, boa caligrafia, 

ter paciência em ajudar os demais companheiros de cela, não ter cometido nenhum 

tipo de falta disciplinar10, valorizando, assim, o bom comportamento e incentivando os 

demais presos; ter no mínimo ainda seis meses de pena a cumprir no regime fechado, 

pois, do contrário, o preso poderia sair antes do término da pesquisa; já estar 

 

 

10 Entende-se por falta disciplinar atos ou atitudes que ferem as regras do presídio e/ou qualquer  tipo 

de contravenção do código penal e classificam-se em três modalidades: leve, média ou grave. 
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implantado em algum setor de trabalho da unidade, o que facilita a autorização da 

direção do presídio para movimentação do preso na hora da pesquisa e das instruções 

do produto educacional. 

Todos os participantes foram previamente consultados e orientados sobre do 

que se tratava a pesquisa, qual o interesse da investigação, quando, como e onde 

seria a realização. Posterior às explicações, assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). 

 
 

3.2. “O PRÉDIO É NOSSO, SENHOR! ” O LOCAL E CONTEXTO DA PESQUISA 

 
 

Figura 10 – Penitenciária Estadual de Londrina II 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2009). 

 
 

Com base nos dados extraídos no site do Departamento Penitenciário – 

(DEPEN, 2010), a PEL II foi inaugurada em abril de 2007 para presos já condenados, 

numa área afastada aproximadamente 4 km da zona urbana de Londrina, com área 

construída de 9.970 m² e capacidade para 928 presos masculinos, contendo 144 celas 

coletivas para 6 presos e 96 celas individuais (isolamentos). 

Essa unidade penal é constituída em sua estrutura arquitetônica por três blocos 

idênticos, cada bloco contém 48 celas coletivas e 32 individuais (isolamento), o bloco 

se divide em 10 galerias, sendo 8 galerias com 6 celas cada (coletivas) e 2 galerias 

com 16 celas cada (individual). 
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Apresenta-se uma das galerias na qual foi realizada a pesquisa, com 6 celas e 

7 presos cada cela. 

 
Figura 11 – Galeria com 6 celas 

 

Fonte: Autor (2017) 

. 

Figura 12 – Cela Vazia 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 13 – Cela Ocupada 

Fonte: Autor (2017). 

 
A imagem apresentada retrata uma das celas, cujos presos participaram do 

trabalho, cabe ressaltar que todas as fotos utilizadas neste estudo  foram tiradas com  

a devida permissão da Direção e dos presos. A figura 13 mostra um preso lavando 

suas roupas, outros lendo e outros ainda dormindo, essa é a rotina da maioria dos 

presos, alguns fazem atividades físicas, assistem à televisão e conversam, por dois 

dias na semana saem para o pátio de sol e, um dia no fim de semana, saem para o 

pátio de visitas para receber seus familiares. 
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4 “JOGA UMAS LEITURAS NA NOSSA MÃO” – PRODUTO EDUCACIONAL: 

PROPOSTA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA DO COTIDIANO EM ESPAÇOS 

PRISIONAIS – ESTATISTICA BÁSICA 

 
 

O produto educacional tem o formato e nome de um Caderno de Propostas 

para o Ensino de Matemática do Cotidiano Prisional desenvolvido, disponibilizado no 

apêndice deste trabalho, tem como finalidade auxiliar o professor de Matemática na 

introdução do ensino de estatística e traz um diferencial na linguagem teórica e nos 

exercícios contextualizados e aplicados com fins específicos à realidade prisional. 

Esse produto visa apresentar ao aluno os principais tópicos do conteúdo de 

estatística básica, de forma simples, clara e direta, sem sofisticações. Para tanto, o 

material traz alguns textos com dados estatísticos do próprio sistema prisional, do 

mundo, do Brasil, do Paraná e de Londrina, no caso a Penitenciária Estadual de 

Londrina II. 

Além dos textos, exercícios envolvendo situações cotidianas enfrentadas no 

presídio e provenientes das demandas do próprio preso auxiliam a compreensão da 

matéria e direcionam a possíveis reflexões  sobre o tempo na prisão, perdas, 

aprendizados, escolhas e projetos de vida para novos caminhos a seguir. A pretensão 

específica do produto didático é evitar que o aluno apenas reproduza as definições e 

exercícios, mas que compreenda e reflita sobre a importância da estatística não 

apenas como organização de dados, mas como um reflexo da sua própria condição 

de vida. 

Em vista do diferencial de conteúdo apresentado, o material foi pensando e 

preparado para facilitar o acesso ao conhecimento matemático e ofertar possibilidades 

aos detentos que querem estudar, mesmo que seja na própria cela. 

Para tanto, valeu-se da contextualização da estatística básica e dos exercícios 

ao cotidiano prisional, a intenção é provocar pequenos debates sobre a própria 

condição em que vivem e um possível planejamento ao sair. 

Em alguns momentos da aplicação, a inspiração teve por base a metodologia 

PBL - Problem Based Learning, debates iniciais, organização dos grupos, presença 

de tutores para auxiliar os demais e delimitação dos temas. 

Por meio de adaptações metodológicas, foi possível sanar alguns problemas 

encontrados na difícil tarefa da docência em presídios, como o da logística usada para 
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a movimentação dos presos, ou seja, a retirada da cela onde estão alojados para a 

sala de aula, a pouca motivação em sair da cela para a sala de aula, e a preferência 

em trabalhar a estudar - ambos proporcionam remissão - porém apenas o trabalho 

tem ajuda financeira. Nesse caso, o produto educacional se justifica frente à 

necessidade de atender a demanda do ensino aos detentos e pela falta de materiais 

didáticos que atendam às especificidades prisionais. 

Em relação ao conteúdo de estatística básica, esta foi selecionada por fazer 

parte direta de inúmeras ações do cotidiano penal (cálculo de tempo de pena, frações 

para progressões de regime, cálculo de delimitação de espaços na quadra do pátio 

de sol para compartilhar jogos de capoeira com futebol, cálculos para pintar a mandala 

da roda de capoeira) e isso deve ser explorado para que os alunos possam entendê- 

las e enxergá-las como forma de quantificar e qualificar suas perspectivas de vida. 

A intenção está em propor um material que atenda a demanda de ensino aos 

presos, diminua a ociosidade, possibilite por meio dos estudos ter direito à remissão 

da pena e, ainda, possibilite um possível diálogo entre os alunos, tutores e 

professores, a fim de corroborar com possíveis reflexões sobre suas vidas a partir do 

ensino de estatística básica. 

Promova o ensino dos cálculos de frações para que possam calcular e conferi r 

seus tempos de cumprimento de pena e progressão de regime, como ainda ler 

matematicamente os extratos jurídicos que são apresentados com dados e gráficos 

estatísticos dos tempos de pena cumpridos e ainda a cumprir. 

Conheça e interprete gráficos; compreenda o processo de coleta de dados, 

elaboração das tabelas e construção dos gráficos; proporcione uma visão estatística 

para melhor apresentação dos dados coletados por meio de organização das tabelas 

e gráficos; aprenda ou relembre as regras matemáticas de porcentagem, 

transformação de unidades de medida (graus para porcentagem, dias para horas e 

minutos), regra de três, proporcionalidade, as quatro operações básicas de divisão, 

multiplicação, subtração e adição e aprender a manipular o transferidor. 

No passo número  2, apresentei aos alunos  uma pergunta  específica do tema a 

ser estudado; em seguida responderam o que sabiam sobre o tema, sem a 

preocupação de estar certo ou errado. Assim, para as primeiras respostas foi dado o 

nome de CA - Causa Aparente. Após uma defesa das respostas iniciais, algumas 

foram descartadas ou modificadas e a essas novas respostas intitula-se de CVP - 

Causa Verdadeira Potencial. Após a última rodada de discussões e defesa das ideias 
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para as respostas que permaneceram por decisão do grupo, intitulou-se CV – Causa 

Verdadeira. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: 1º momento: Explicação 

sobre o produto educacional, recolhimento do termo de autorização para uso dos 

dados da pesquisa e escolha do tutor e secretário de cada grupo. Neste momento, foi 

entregue todo o material, lápis, canetas, borrachas, lápis de cor, régua, papel e o 

módulo I do projeto a todos os presos selecionados e feita a explicação de como seria 

o uso desse material. Foram seis celas, contendo sete presos, já incluindo o tutor. Ao 

iniciar o primeiro módulo, percebeu-se que este estava muito extenso para aquele 

momento, resolveu-se, então, dividi-lo em duas partes: módulo I- fase 1 e módulo I- 

fase 2. 

O início da atividade se deu com a organização do grupo dentro da própria cela, 

esse grupo de sete presos escolheu quem seria o secretário, ou seja, a pessoa que 

faz as anotações, auxilia na organização da escrita e ao tutor na orientação do grupo, 

depois dessa escolha, entreguei o módulo I- fase 1. 

Neste módulo foi feita a seguinte pergunta. - O que é estatística? 

O secretário anotou todas as respostas dos componentes do grupo e a esta 

intitulou-se de CA – Causa Aparente, depois o grupo fez uma discussão em que cada 

um teve a oportunidade de defender a sua resposta, após a defesa das respostas 

selecionaram as que mais se aproximariam do correto, a CVP – Causa Verdadeira 

Potencial. 

Neste momento, passaram as CVP a uma segunda discussão e defesa mais 

refinada, a essas respostas selecionadas chamou-se de CV - Causa Verdadeira, que 

eles mesmos colocaram em uma terceira folha apresentando como resposta final. 

Após esse momento, foram entregues a eles textos  explicativos formais sobre 

o que é estatística, como se faz uma coleta de dados, como se organizam os dados 

de uma coleta em tabelas, como se constroem tabelas e gráficos; contudo, puderam 

fazer uma análise comparativa e mais discussões sobre suas respostas. Dessa 

mesma maneira descrita se procedeu com outra pergunta: Como podemos apresentar 

os dados de uma pesquisa para facilitar a visualização? 

Assim, procedeu-se da mesma forma que a anterior respeitando todos os 

passos. 

No 2º momento: Módulo I -fase 2, foram entregues aos grupos textos de 

linguagem formal e científica sobre o assunto de estatística, observando que ao 
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apresentá-los a esses conceitos a única intenção é apenas o complemento  de 

conhecimentos sobre o assunto e não a correção de suas respostas, junto a esses 

textos foi entregue uma atividade com a finalidade de ensinar a coletar dados e 

organizá-los. Essa atividade continha as seguintes questões: Média de idade entre os 

detentos? Raça/etnia predominante? Quantos anos esteve  na escola?  Quantos 

filhos? Quantos são reincidentes? 

Junto a esse exercício, foi entregue uma simulação de como resolvê-lo, como 

construção dos gráficos e tabelas; porém com nomes e números fictícios. Todos os 

grupos levantaram os dados, preencheram as tabelas e construíram os gráficos. 

No 3º momento: Módulo II, foram apresentados textos estatísticos sobre a 

atual situação carcerária do Mundo, no Brasil, e no estado do Paraná, os textos foram 

retirados de fontes oficiais do Ministério da Justiça - Infopen (Informações 

Penitenciárias), foram propostas a extração de dados e a organização dos dados 

coletados em tabelas e gráficos, todas as atividades ofertadas foram auxiliadas pelos 

tutores de cada grupo e os docentes. 

No 4º momento: Módulo III, foram propostas atividades matemáticas que 

auxiliam na produção de gráficos e tabelas, na extração e organização  dos dados e 

na compreensão dos procedimentos estatísticos. Trabalharam-se os conceitos de 

frações, regra de três, porcentagem, frequência relativa e frequência absoluta. 

No 5º momento: Módulo IV, foram aplicadas atividades de cunho pessoal e 

individual, os alunos descreveram pelo “olhar” o rito de passagem do mundo exterior 

para o interior de um presídio, juntamente a essa atividade foi solicitado para que 

esses alunos construíssem um mapa biográfico relatando atividades cotidianas que 

faziam, faz ou farão antes, durante e depois da prisão, apresentando em forma de 

textos, gráficos e tabelas tudo o que achar ser relevante e que demonstre por gráficos 

estatístico tudo o que aprendeu com o material proposto. 

Por fim, no 6º momento - Avaliação da aprendizagem e Validação do 

Produto Educacional, foi feita a avaliação do material pedagógico mediante a 

aplicação deste; para tanto, consideraram-se critérios de avaliação como: os detentos 

adquiriram conhecimentos de estatística básica? Foi possível a eles fazerem reflexões 

sobre sua própria vida? Para isso, utilizo uma atividade contendo 4 exercícios do tipo 

qualitativo, por meio dos quais se avaliaram o domínio de escrever sobre sua própria 

vida, extrair dados estatísticos do antes e durante a prisão com perspectivas futuras 
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quando sair da prisão, criar tabelas e construir gráficos por meio dos dados que ele 

mesmo relatou em seu texto. 

Os módulos foram organizados a partir da seguinte estrutura: Módulo I – Sobre 

os conhecimentos prévios; Atividade do módulo I – Sobre a coleta de dados de uma 

enquete; Módulo II – Sobre a coleta de dados, organização em tabelas e construção 

de gráficos a partir de textos sobre o sistema prisional; Módulo III – Atividades sobre 

frações, regra de três, porcentagem, frequência relativa e frequência absoluta; Módulo 

IV – Elaboração de textos pessoais, dando voz ao aluno, e Atividades do Módulo IV – 

Construção de gráficos e tabelas a partir do próprio aluno. 
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5 “O DESEMBOLAR DAS IDEIAS” - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 
A análise dos resultados desta pesquisa discorre em ordem cronológica e é 

apresentada em 3 seções, entrevista audiogravada, Apêndice 4; questionários com 

perguntas objetivas, abertas e fechadas e exercícios do produto educacional, entre 

eles questões abertas e fechadas. Ressalta-se que as perguntas  estão no  Apêndice 

3 e 5 

Vale dizer que as transcrições do áudio foram fiéis à fala dos entrevistados, não 

havendo intervenção do pesquisador, nem mesmo quanto a possíveis inadequações 

ortográficas e de oralidade. 

Ainda retomando a organização da pesquisa, já informada com detalhes no 

início deste estudo, todos os instrumentos de coleta de dados utilizados contribuíram 

para responder às perguntas norteadoras e, por fim, ao problema de pesquisa. 

 
 

5.1 “A GENTE SÓ QUER TIRAR NOSSA CADEIA E IR EMBORA”. – Qual o interesse 

dos alunos em aprender estatística nos presídios? 

 
 

O ensino de estatística básica faz parte da grade curricular do plano  nacional 

de ensino e é aplicado a partir dos anos finais do Ensino Fundamental, o contato com 

esse ramo da Matemática proporciona ao aluno um crescimento consciente no agir 

criticamente sobre qualquer dado que lhe for apresentado e, assim, “[...] possibilitar o 

desenvolvimento de formas particulares de pensamento e raciocínio para resolver 

determinadas situações-problema [...]” (BRASIL, 1998, p. 134). 

Para tanto, é necessário aprender a ler, a interpretar e a utilizar representações 

matemáticas (tabelas, gráficos, expressões etc.) sendo um fator importante para a 

formação de um ser crítico e atuante nos dados que lhes são apresentados. 

Mediante essa necessidade, o ensino de estatística deve ser trabalhado com 

questões da realidade dos alunos, de forma  a conduzi-los na percepção das 

quantificações compostas nos diversos temas cotidianos. 

Dessa forma, organizei essa parte da pesquisa em dois conjuntos de perguntas 

semelhantes que balizaram a investigação. 

As primeiras questões se referem ao interesse dos alunos e, às últimas, ao 

processo de ensinar usando como espaço a própria cela. Assim, como professor e 
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pesquisador, fiz as seguintes perguntas:  1 - O que interessa ao preso saber 

estatística? 2 - Qual a relação desse preso com o conhecimento de estatística básica? 

3 - Como, por que e para que ensinar estatística básica a partir da realidade/demanda 

dos presos? 

É comum nos presídios os presos pedirem aos agentes a oportunidade de 

trabalho, estudo ou qualquer outra atividade que lhes ofertem o benefício da remissão 

e, se possível, um pecúlio, habitualmente usam como justificativa que não vão dar 

trabalho e que manterão um comportamento exemplar, pois só querem pagar suas 

penas e irem embora. Devido a estarem buscando meios para saírem mais rápido da 

prisão, verifiquei que a oferta de ensino é uma possibilidade plausível e necessária. 

Diante do que se propôs nesta pesquisa, foi preciso investigar qual a relação 

dos presos com o conteúdo de estatística básica e no que interessa a ele esse 

assunto? 

Cabe dizer que esse capítulo me tirou a paz, pois ao me questionar sobre isso, 

simplesmente eu diria: nada! O preso não precisa aprender estatística  para se 

relacionar no presídio, não precisa aprender estatística para falar da sua vida, não 

precisa aprender estatística para continuar fazendo suas gambiarras e inventos 

improvisados, ora, pensando por essa ótica nem os alunos livres  têm a real 

necessidade de aprender estatística. 

Desse desespero, por assim dizer, surgiu a necessidade de perguntar ao preso 

o que fazem dentro da cela: 

 
[...] a gente ri, conta piada, conversa, fala do tempo perdido aqui 
dentro e o que a gente quer fazer quando sair, briga, fala dos 
parentes, reclama, xinga... coisas normais, mas cansa de ficar ali 
dentro fechado! É muito tempo junto, chega tem hora que dá nojo até 
de olhar na cara do companheiro (de cela), [...] as conversas também 
se repetem, o cara conta a mesma coisa várias vezes, fala muito de 
crimes também isso é complicado, a gente fica com a cabeça cheia 

[...] (PRESO P8, 10/2016.grifo nosso). 

 

Ao analisar essa resposta, verifiquei que a relação mais próxima com a 

estatística seria simplesmente retirar o preso da ociosidade e remir suas penas. Nesse 

sentido, não seria apenas uma relação específica com a estatística, mas com qualquer 

conteúdo que lhe proporcionasse essa possibilidade, outro fato relevante é que o 

preso reclama das repetições das conversas entre os companheiros e da qualidade 

dessas conversas, no caso, os crimes praticados. 
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Com esse relato, já se pode observar a carência de recursos favoráveis por 

parte das instituições escolar e prisional, para a oferta de ensino escolar aos detentos 

e, por parte dos presos, o desejo em alterar a sua rotina, a possibilidade de diminuir a 

sua pena por meio da remissão e a oportunidade de aproveitar o tempo de prisão com 

ensino e educação. Para tanto, só resta unir o útil ao necessário, como diz o jargão 

popular e seguir em frente com o material didático que supra esse desejo e a 

necessidade, conforme dispõe a Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984, dos presos e 

que atenda a demanda dos presídios em propor ensino aos detentos. 

Assim, conversei mais com os presos na intenção de dar a eles voz, deixá-los 

expressar suas reais necessidades estudantis, buscar sentido para realizar o que já 

havia sido planejado, algo que apontasse um caminho que se aproximasse dos 

objetivos propostos e pudesse ser significativo não apenas ao preso, mas também a 

mim como pesquisador, como agente, educador, e antes de tudo como humano. 

Foi então que encontrei sentido para ensinar a estatística básica aos presos, 

pois percebi, ou melhor, senti que o conteúdo em si não era o foco principal, mas o 

como ensinar pela via da relação que eles tinham com o saber (CHARLOT, 2000) era 

isso que deveria ter mais atenção, pois a relação começa antes até do conteúdo 

apresentado, começa no momento em que se dispõe de ações e reflexões que levam 

o professor a compreender o aluno e se sensibilizar pelos problemas sociais. Isso se 

dá por meio do respeito, da aproximação no sentido de acolhimento, da 

conscientização coletiva em que se discutem, resolvem problemas comuns e induz ao 

diálogo. “Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os homens o 

transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham 

significação enquanto homens. ” (FREIRE, 1987, p 45). 

Freire (1987) aponta ainda que no diálogo se encontram presentes as 

dimensões da ação e reflexão. Dar sentido às palavras ouvidas dos presos e extrair 

delas sentimentos expostos não é uma tarefa fácil, pois o ambiente hostil, cercado de 

algemas, grades de ferro, comandos de ordem e obediência, faz do sujeito humano 

um produto do processo do aprisionamento. Na presença de tantos discursos, por 

vezes vazios, outros com sentimentos, busco me valer das reflexões de Bondía (2002, 

p. 21), ao enfatizar que: 

 
As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com 

pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta 

genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é 

somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido 
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ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao 

que nos acontece. 

 

Portanto, a preocupação em saber como e o que perguntar foi um dos desafios 

da entrevista, pois se contava com o risco de receber respostas apenas para confirmar 

o desejo de participar das atividades ali propostas e agradar a quem estava 

pesquisando. 

Atentei-me para a análise das respostas priorizando aquelas que, de certa 

forma, poderiam trazer reflexões  sobre os motivos que permitem entender  as 

necessidades de ensinar conteúdos de Matemática, em específico de estatística 

básica dentro dos presídios e como ofertar esse ensino com um pouco mais de 

significado aos apenados, um ensino que se descaracterize das regras do ensino 

tradicional e atenda às peculiaridades em educação dos presos. 

Participaram dessa entrevista os seis presos que foram indicados pela 

coordenadora do CEEBJA para serem os tutores dos grupos, para resguardar a 

integridade dos participantes, seus nomes  foram substituídos por códigos alfa 

numéricos. Cabe descrever o código de cada preso participante desta entrevista P1, 

P8, P15, P22, P29 e P36. 

Aos presos foram feitas três perguntas, conforme Apêndice 4, relevantes  para 

o momento da pesquisa, as quais questionavam sobre suas concepções a respeito 

da Educação e do Ensino de Matemática no espaço prisional. 

Início a entrevista dentro da biblioteca, após se explicar todo o contexto, os 

presos se apresentaram motivados em poderem participar da pesquisa, numa espécie 

de bate-papo com os entrevistados, perguntei: 

(Pesquisador) - Qual a relevância da educação e do Ensino de Matemática 

dentro das prisões? 

Seguindo as palavras de Freire (1987, p. 43), tem-se que “Somente quem 

escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele. Mesmo que, em certas condições, 

precise de falar a ele”, ou seja, ensinar exige saber escutar. 

[...] primeiramente a pessoa vai mudar se ela quiser mudar né,  tem 
que querer mudar e o estudo é uma grande esperança pra poder 
mudar né, através do estudo ele vai ter novas esperanças. A 
pessoa que as vezes não tem o estudo, os horizontes dele ficam mais 
curtos, através do estudo pode abrir mais a mente dele, vai  pensar 
em novas coisas pra ele fazer, então eu acho muito positivo ter 
estudo dentro dos presídios né, aprender matemática é uma outra 
coisa boa! que ajuda muito para ocupar a mente com coisas que 
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realmente vão ser útil lá fora né, livre!, ajuda também a entender a 

contagem do tempo de pena e das nossas remissões, ahh! e ajuda 

a gente a conversar outros assuntos que não seja crime [...] 

(PRESO P1,10/2016, grifo nosso). 
 

[...] eu estou preso a quase oito anos e terminei meus estudos na 
unidade, preso! E eu vi a diferença que fez o estudo na minha  vida 
hoje, tanto que ele tá abrindo espaço pra mim..., o estudo é muito 
importante porque isso muda a visão de cada um, tira aquela imagem, 
aquele pensamento ruim, ali preso..., a pessoa vai tendo  outros 
tipos de conversas, outros tipos de situações, então fica muito mais 
fácil dele tá saindo desse pensamento de crime né que hoje em dia 
nas celas que ficamos é só o que  conversa, então acho muito 
relevante sim! Necessário mesmo! E sobre a matemática é prioridade, 
tem preso aqui que não sabe nem calcular a remissão e tem  que 
pedir pra outros presos calcularem[...] (PRESO P8, 10/2016, grifo 
nosso). 

 

[...] estudo para mim é fundamental, ainda mais nesse lugar, aqui tem 
que ter alguma coisa pra fazer se não a gente pira! Uns gostam de 
culto (religioso), outros gostam de aprender mais sobre o crime, outros 
se apegam a drogas, eu gosto de estudar, o estudo coloca nossa 
mente para funcionar, a gente conversa de outras coisas, parar de 
ficar só falando de crime e cadeia. A matemática é boa para tudo, eu 
vou prestar vestibular e cai matemática, no ENEM também cai, usa em 
tudo! aqui na cadeia por  exemplo é bom para a gente  saber  calcular 
o tempo de progressão, entender os gráficos dos extratos11. [...] 
(PRESO P15,10/2016, grifo nosso). 

 

[...] ter alguma coisa para aprender e ocupar o tempo, ter mais 

chance na vida quando sair lá fora [...] (PRESO P22,10/2016, grifo 

nosso). 
 

[...] a gente não faz nada a não ser fazer umas atividades físicas no 
cubículo e ler quando tem livro, estudar sempre é bom, aprender 
sempre é importante, aprender matemática é bom pra tudo, aqui 
dentro e lá fora, tem vez que a gente não sabe nem contar nosso 
tempo de cadeia. [...] (PRESO P29,10/2016, grifo nosso). 

 
[...] eu sempre gostei de matemática, seeu puder aprender mais aqui 
na prisão eu vou aproveitar melhor o tempo e posso até fazer uma 
faculdade depois e também ajuda a gente trocar umas ideias 
diferentes no cubículo [...] (P36/2016, grifo nosso). 

 

Das respostas desses seis presos, é possível inferir que, em comum, o estudo 

dentro do presídio é visto como uma alternativa para driblar a ociosidade, usar do 

tempo “sequestrado” para atualizar seus tempos de estudo, ganhar remissão, pensar 

e conversar sobre outros assuntos desvinculados ao crime, conseguir emprego e 

 
 

11 Nos extratos jurídicos estão o tempo de pena a cumprir e o tempo já cumprido, em muitos casos são 

apresentados em gráficos estatísticos. 
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passar em concurso quando saírem da prisão, ainda para P15, o estudo na prisão 

ajudará a prestar o vestibular e o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio e para 

P36, pretende até fazer uma faculdade de matemática, pois gosta da disciplina. 

Nessa perspectiva, as respostas apresentadas pelos participantes da pesquisa 

vão ao encontro do que Onofre (2007, p.107) afirma: 

 
[...] quaisquer que sejam as funções atribuídas à escola da prisão, os 
detentos têm dela expectativas positivas, sendo um lugar de vivências 
interativas, de respeito mútuo, de cooperação e que, no  limite, 
contribui para tornar a pena privativa de liberdade menos dolorida. 

 

Contudo, o ensino  e a educação no sistema prisional contribuem não 

necessariamente para uma ressocialização, mas para uma possível desconstrução do 

discurso criminal dominante nas celas com o intuito de construir discursos pertinentes 

à prática educacional, como é apresentado na fala de P1, P8, P15 e P36: “a gente 

conversa de outras coisas, para de ficar só falando de crime e cadeia”. 

Outro fato complacente, evidenciado no relato dos entrevistados, é o fato de o 

aluno na condição de preso ter a possibilidade de ocupar o tempo ocioso com estudo 

e, ainda, ganhar remissão por isso, não só é uma vantagem, mas também um desejo 

da maioria, estudar na prisão é de certa forma um meio de resistir ao sistema, um 

meio de driblar o tempo conforme apresenta Onofre (2007). 

Quanto à relação dos presos com a estatística básica, foi elaborado o seguinte 

questionamento: 

(Pesquisador) - Porque você acredita ser necessário aprender matemática nas 

prisões? 

 
Eu acredito que aprender matemática é necessário igual eu acredito 

que tem que aprender português, ciências e história né, para a gente 
poder entender melhor a vida, inclusive a cadeia. (PRESO 

P1,10/2016, grifo nosso). 
 

[...] tudo no mundo usa matemática aqui na prisão não é diferente! 

Como eu já disse a gente conta todos os dias o quanto a  gente tem 

que ficar aqui preso, quando a gente trabalha a cada 3 dias se ganha  
1 de remissão, as penas são calculadas por porcentagem 3/5, 1/6, 

1/3 depende do que você fez, no extrato nosso saldo da pena aparece 
em gráficos, então matemática na prisão é necessária. (PRESO 

P8,10/2016, grifo nosso). 
 

[...] acho muito produtivo aprender matemática na prisão, muitos 
presos pedem pra gente que tem um pouco mais de estudo fazer as 
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contas dos tempos que eles precisam cumprir aqui dentro da cadeia, 

quando a gente faz muitos acham que está errada e fica duvidando da 
gente, se ensinar matemática pra eles, eles mesmo vão fazer, ou se 

não conseguirem a gente faz e mostra a conta aí eles acreditam mais 
na gente, para conseguir emprego na rua também é bom [...] 

(PRESO P15, 11/2016, grifo nosso). 
 

[...] para ajudar no raciocínio, aprender calcular o tempo de pena 

para saber quando a gente vai sair daqui arranjar um emprego ou 

passar no vestibular igual alguns companheiros aqui dentro já 

passaram. (PRESO P22,10/2016, grifo nosso). 
 

[...] para o preso ganhar remissão, nem passarinho gosta de ficar 

preso. [...] (PRESO P29,10/2016, grifo nosso). 

[...] a matemática está em tudo o que a gente vê e faz, aqui na 

cadeia sótem um advogado para atender todo mundo e quem não tem 
advogado particular precisa saber um pouco de direito e  de 
matemática para calcular as nossas remissões, frações de pena, 
ler os extratos jurídicos quando a gente recebe, para quem trabalha  
é bom aprender matemáticapara calcular a porcentagemdo pecúlio 
também! [...] (PRESO P 36, 11/2016, grifo nosso) 

 

Relativo a essa questão, nas respostas dada pelos presos, verifiquei que 

aprender Matemática no presídio lhes parece útil  e necessário, visto que se 

interessam em saber quanto tempo de pena precisam cumprir P8, P15, P22 e P36 e 

o aprendizado pode ajudar nos cálculos de tempos para progressão de regime e 

remissão de pena, isso é o que mais está relacionado à Matemática, em específico a 

estatística básica, pois esse assunto é muito pertinente a quem está preso. 

Outro fator relevante é sobre a remissão de pena e a preocupação e desejo em 

aprender os conteúdos escolares, pois acreditam que possam trazer benefícios na 

sua vida cotidiana enquanto preso e quando estiverem em liberdade. Nesse caso, 

com sua participação no projeto de estudo, podem ter autonomia em fazer seus 

próprios cálculos até mesmo para a remissão da referida pena e, conforme as 

atividades previstas no caderno proposto, há, ainda, a possibilidade de 

dimensionarem o tempo que lhes resta fora da prisão, o que fazerem com isso, 

repensarem e calcularem outras situações que julguem relevantes em seus contextos. 

Nesse sentido, constatei que o material permite considerar uma possibilidade 

de intervenção pedagógica em um local que se tem alunos com “desejo” de aprender; 

porém faltam condições em ofertar ensino a todos os que querem e têm direito. 

Aproveitar a necessidade do aluno em aprender um determinado conteúdo 

disciplinar, no caso dos cálculos da pena, é estar em consenso nos ensinamentos de 
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Freire (1996 p.52), para quem: "Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção" 

Construir possibilidades de o aluno calcular e conferir seu tempo de pena é lhe 

proporcionar autonomia e voz para possíveis reclamações de erros por parte da justiça 

situação não rara, como expõe Onofre (2007, p.105), [...] o encarcerado deve ficar 

atento, porque a justiça  pode errar, exigir o cumprimento  da pena além do 

predeterminado no momento da condenação. 

Determinar e proporcionar condições para a integração social do condenado , 

não é uma tarefa fácil. Contudo, este estudo se restringiu em conhecer a expectativa 

dos presos para elaborar, aplicar e validar um produto educacional contextualizado ao 

seu cotidiano e viabilizar tal estudo a um maior número de detentos, com vista a 

ampliar esse espaço de formação. Desta forma, o infrator encontrará dentro dos 

presídios um ensino que se aproxime de sua experiência obtida, a considerar que o 

saber mais importante para o apenado tem sido a possibilidade de articular 

informações e estratégias para a organização da sobrevivência em sua própria 

condição de existência. 

De maneira controversa, um ensino descontextualizado da prática social dos 

educandos pode contribuir para situações de fracasso escolar, a exemplo do relato do 

preso P22 em relação a outra pergunta. 

(Pesquisador) - Quais motivos o levaram a desistir dos estudos antes de serem 

presos? 

 
Eu reprovei né, ai fiquei sem vontade de estudar, meu primo passou 
e eu fiquei pra trás ai não fui mais né, mas devia ter continuado, 
depois de muito tempo eu fiz o EJA só que parei de novo, mas aqui na 
prisão eu terminei, se eu não tivesse parado eu não tava preso 

(PRESO P1,10/2016, grifo nosso). 
 

[...] não tive condição de terminar os estudos quando estava na rua, 
precisava trabalhar, nossa vida era de muito sofrimento, não tinha 
dinheiro pra nada, mas minha família é toda certa, tudo trabalha, só 
eu que quis ganhar dinheiro fácil ai to aqui. (PRESO P8,10/2016, grifo 
nosso). 

 

Eu sempre gostei de estudar, só parei porque fui preso me envolvi 

com coisa errada. (PRESO P15,10/2016, grifo nosso). 
 

[...] eu gostava de estudar, gostava de ir na escola e tinha bastante 
amigos, mas após uma reprova na sétima série ai a partir dali começou 
dar tudo errado eu desanimei, comecei a estudar com pessoas mais 
novas as idades já não bate, as ideias não bate, os parceiros que 
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estudavam comigo foram indo tudo pra frente e eu ficando pra trás ai 
passei, mas no outro ano reprovei novamente eu fui só regredindo ai 

a vida já foi totalmente escambando né, ai já peguei e já comecei com 
as amizades no mundo dos tráfico e crime aí já mudou totalmente 
minha vida aí parei [...] (PRESO P22, 11/2016, grifo nosso). 

 

Eu nunca gostei de estudar, só ia para escola pra brincar eu dava 
trabalho, morava com minha vó e ela não aguentava mecobrar muito 
ai parei  de estudar e não  voltei porque fui preso. (PRESO 
P29,10/2016, grifo nosso). 

 

Eu gostava de matemática, mas tinha outras matérias que eu não 

gostava eu precisava trabalhar também só que fiz umas besteiras 

que me trouxeram pra cá ai parei. (PRESO P36,10/2016, grifo nosso). 
 

Nas respostas, pude inferir que a desistência escolar está associada ao motivo 

de terem sidos presos, como p15 e P29; e além de terem sidos presos, também por 

não terem interesse em estudar como P1 e P29, por ter que deixar os estudos para 

trabalhar devido à condição financeira como respondeu P8 

Os presos P1 e P22 relacionam suas trajetórias de crimes a um fracasso 

escolar, relatando que tinham bom relacionamento com os estudos e amigos; porém, 

em um determinado momento de sua vida estudantil, ocorreu a reprovação, associam 

essa reprova a todas as “reprovas” que lhe ocorreram na vida posteriormente, até 

chegar ao mundo do crime. 

Pelas posições defendidas por Charlot (2000), o fracasso escolar não está 

determinado à condição econômica ou social, esses fatores contribuem, mas não são 

a causa principal, o que ele defende é que em determinado momento, muitas vezes , 

por não encontrar sentido nos conteúdos estudados, dentre outros fatores que 

interferem em sua relação com o saber escolar, o aluno deixa de lado o aprender e 

começa a valorizar o passar de ano, arrumar um bom emprego, armadilhas dos 

discursos liberal do “mercado de trabalho” ou seja, acaba por investir em outros 

saberes e assim: 

 
O grupo dos estudantes que pensam em como ter a melhor nota 
estudando o menos possível. Eles vão à escola para aprender coisas, 
para ter um bom  emprego mais tarde e ponto final. Esses não 
conseguem relacionar o bom emprego no futuro com a questão do 
saber, pois vivem numa lógica em que se deve sobreviver na escola, 
passar para a série seguinte e depois para a seguinte. Tais alunos 
entram na lógica da escola, não na lógica do saber. Eles se viram, 
estão sempre copiando algo, estudam na última semana antes da 
prova (CHARLOT, 2005, p. 61). 
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De fato, é possível inferir que o fracasso escolar não está apenas relacionado 

à condição econômica ou social do sujeito quando o preso confirma ainda na sua 

resposta: “[...] todos meus irmãos são professores, estão tudo bem na vida e só eu 

estou descambado na vida [...]” (PRESO P22, 11/2016). Diante dessas afirmações, 

observa-se que, mesmo estando em uma mesma família, no  mesmo ambiente social 

e econômico, o sujeito tem sua singularidade, tornando-se um modelo único na sua 

família. 

No entanto, ao ofertar estudo a esse preso, deve-se levar em consideração seu 

histórico educacional que o fez associar as reprovas e atual condição de vida com o 

estudo. Nesse sentido, voltar a ensinar reproduzindo a mesma forma de ensino, a qual 

ele já não se adaptou, é literalmente aprisioná-lo nas “grades curriculares” ou insistir 

novamente algo que já não deu certo com o aluno  estando em liberdade, isso remete 

a P29 e P36. 

Nesse sentido, ao ensinar alunos presos, é preciso levar em consideração sua 

condição humana no enfrentamento de suas dificuldades com o conteúdo,  mas não 

um mundo tão carente de cooperação e união, sobretudo dentro do cárcere. Deve-se, 

também, conscientizá-lo da necessidade de aprender a suportar e realizar a devida 

travessia frente às incertezas da vida. 

Além disso, é preciso se precaver para não acentuar mais esse problema. 

Charlot (2000) mostra que é necessário entender a posição social na qual o sujeito 

está incluso, pois isso reflete na sua aprendizagem, mas não determina o processo 

educativo, tampouco que o fator essencial para uma  efetiva educação aconteça  seja 

a mobilização interna do próprio sujeito, ou seja, a necessidade, vontade e desejo de 

aprender para que ocorra uma mudança em sua vida, atribuindo-lhe responsabilidade 

em construir seu próprio conhecimento e os processos necessários para que ocorra. 

 
 

5.2 “NÓIS SOMOS VIDA LOKA, MAS NÓIS TEMOS FAMÍLIA SENHOR” – QUEM 
SÃO ESSES ALUNOS? 

 
 

Os alunos participantes desta pesquisa são pessoas à margem da sociedade, 

pouca escolaridade e com baixa renda financeira, já foram ou serão julgados por atos 

de transgressão às regras sociais vigentes. Contudo, não é objetivo deste estudo 

especificar os tipos de crimes ou os diversos motivos que trazem uma pessoa à prisão, 
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mas olhar, entender e respeitar a sua posição como pessoa restrita de liberdade e que 

dentro da prisão passa a assumir um comportamento diferente de uma pessoa livre. 

A diferença a que se refere é manifestada de diversas formas, na linguagem 

adotada, no uniforme imposto, no jeito de andar, no corte de cabelo, no olhar 

multifacetado, ora tentando intimidar, ora tentando convencer, ora tentando  pedir 

ajuda, enfim, são várias as características que os presos passam a adotar após a 

entrada e permanência na prisão. 

Nesse sentido, ao analisar a resposta dos alunos, busquei por trechos que 

demonstrassem essas demarcações na transitoriedade da identidade entre as 

pessoas presas e pessoas livres. 

A prisão tem um vocabulário próprio, tem um discurso preestabelecido entre os 

detentos, essa é uma maneira de se afirmar ao meio em que está inserido, 

reconhecer-se na dificuldade de estar preso e encontrar aliados para superar a 

passagem pela clausura; no entanto, demonstrar a repulsa por quem o trouxe à prisão, 

pela sociedade que o mantém preso, dizer eu sou preso no sentido de afirmar sua 

identidade como bandido, marginal, vagabundo é também dizer eu não sou padre, eu 

não sou político, eu não sou professor, eu não sou o aluno livre ,eu não sou policial,  

eu não pertenço a essa sociedade que me prende. 

Para a análise, foi perguntado aos 6 presos como foi a entrada no sistema penal 

pela primeira vez. 

Pergunta retirada do questionário (Apêndice 3), com o objetivo de proporcionar 

ao preso a oportunidade de se expressar, de se mostrar, de dizer quais os seus 

anseios, perspectivas e avaliação do sistema em que está inserido e, com isso, 

descrever um pouco sobre a identidade do preso, o porquê ele é diferente, feito que 

necessita de um material didático diferente ao que se aplica às pessoas livres. 

Para demonstrar quem são os alunos a quem se ensina no presídio e quais as 

identidades que assumem durante a prisão, amparado em estudos de Tomaz Tadeu 

Silva (2009) e Foucault (1987), busquei entender as redes de conexão de significados, 

entrelaçados pelas relações de poder e articuladas pelo campo social em que se 

insere a pesquisa. 

Inicia-se a análise demonstrando o rito de passagem do mundo externo ao 

interno a prisão. Em uma das perguntas, pedia-se que o preso descrevesse o primeiro 

contato com as grades de um presídio, essa questão foi proposta com a finalidade de 

fazer o preso lembrar do ocorrido, dialogar e refletir com ele mesmo e com os outros 
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detentos sobre esse rito de passagem tão marcante psicologicamente. Para alguns 

presos, é o momento em que o choque cultural recai sobre eles, a fim de quebrar a 

identidade pessoal ou personalidade do mundo externo às grades. 

Sobre o procedimento de entrada no presídio, esse é composto por várias 

etapas; porém, segundo o caderno de procedimentos do Depen (2007), todas voltadas 

para a mesma finalidade específica, ordem, disciplina, controle e organização. 

Seguem as etapas desse rito. 

Retira-se os pertences pessoais com os quais o preso chega à unidade (que 

serão entregues quando ganhar a liberdade), permanecendo apenas com o mínimo 

necessário e permitido para a sua permanência na prisão, itens de higiene pessoal, 

camisetas brancas, calça cinza ou bege, colchão e lençol. Como esclarece Sykes 

(1999 apud ONOFRE, 2007, p.18): 

 
Ao chegar à prisão, seus direitos civis são tirados e ele veste um uniforme. 

Desse modo, entra pobre na instituição, em termos materiais, e recebe alguns 

objetos que o colocarão acima da linha da mera necessidade. Ele é, portanto, 

um objeto semi-humano, um organismo com um número. 

 

Raspam-se os cabelos e barba, para manter o asseamento. Por fim, é lhe dado 

o uniforme e informam-se as regras do presídio, a palavra de ordem é o respeito e a 

obediência. Assim, sacramenta-se o ritual de passagem para o mundo carcerário. 

Nessa dinâmica veiculada pelo sistema, acredita-se que agora ele esteja 

pronto, “desprovido de tudo que lhe pertencia e caracterizava sua personalidade”, 

sendo essa sua nova “identidade”, a qual lhe foi imposta como forma de pagar sua 

dívida à sociedade; esse é um tipo de violência simbólica que o presídio, enquanto 

instituição quer sustentar; porém, com todos seus estigmas e signos que irão pesar 

sobre esse indivíduo a partir desse momento, nas palavras de um agente Penitenciário 

(R.C.L, 2016.): “Não tem como você encher um balde com água limpa se ele já estiver 

cheio de água suja, é preciso esvaziá-lo primeiro”. E é isso que é feito, esvaziar de 

tudo que lhe era comum ou do meio em que estava inserido e “moldá-lo”. 

 
[...] é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa 
não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tão pouco 
aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 
mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 
inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um 
trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 
elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo 
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humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha,  o 
desarticula e o recompõe (FOUCAULT, 1989, p. 127). 

 
Pode-se constatar o quanto é marcante essa etapa de inicialização ao mundo 

prisional no relato a seguir dos presos P22 e P36. Optei por manter o texto tal qual foi 

redigido pelo aluno/detento, na mesma folha. 

 
Figura 14 – Relato do detento/aluno P22 

 

 

Fonte: PRESO P22, jan. /2017. 



66 
 

 

No que se refere ao relato do P22, afirma-se a vulnerabilidade da pessoa presa 

diante dos procedimentos de segurança, a retirada do gesso de sua perna, a infecção 

por tuberculose, os procedimentos da tropa de choque com ele sem gesso e sem 

condição de correr, são apenas algumas das ocorrências que podem acontecer e 

simplesmente serem justificadas pelos procedimentos, cujo objetivo primário é impedir 

a fuga e manter a disciplina. 

O primeiro contato com as grades de uma prisão, para a maioria, causa medo, 

angústia, incerteza e para alguns é visto como humilhação, como relata P36. 
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Figura 15 – Relato do detento/aluno P36 
 

 

Fonte: PRESO P36, jan. /2017. 

 
 

Para P36, todos os procedimentos foram realizados de forma tranquila, exceto 

por ele ter se sentido humilhado ao ter que retirar toda a roupa na frente de várias 

pessoas, situação que, com a permanência mais estendida na prisão, os presos 

deixam de questionar sobre esse procedimento e acaba se tornando normal. 
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O primeiro contato com as grades para P29 foi um pouco mais complicado 

porque ele foi preso vindo do Paraguai com uma bolsa cheia de drogas e na época 

era menor de idade, foi encaminhado para o distrito policial de Medianeira-PR, como 

descreve. 

 
[...] fomos para Medianeira e nos receberam na base de  pancadas,  
nos pois em uma cela e neste mesmo momento teve uma briga de 
presos na ala dos maiores e nisto um dos presos ferveu água para 
fazer café e aproveitou que o outro preso “inimigo” dele estava 
dormindo jogou água fervida no rosto do que estava dormindo,  devido 
a covardia deste fato ele foi espancado e o chefe da carceragem 
mandou o preso ferido para o hospital, mas o outro foi espancado e 
posto na cela junto conosco mesmo ele sendo maior [...] ficamos sem 
saber o que fazer a quilômetros de casa e com um psicopata que 
acabou de jogar água fervendo em uma pessoa dormindo[...] (PRESO 
P29, jan./2017) 

 
Realmente é difícil falar desse tema pois é delicado. Um misto de 
sentimentos, medo, saudade, distância, incertezas e dúvidas. Já no 
primeiro momento o tamanho do presídio me assustou [...] tive meus 
pertences retirados, minhas roupas e até meus cabelos raspados 
depois a recepção por parte dos agentes foi traumático [...] o sistema 
me tornou um monstro com raiva de tudo de todo mundo das pessoas 
e da sociedade, só me apego a Deus [...] quanto ao sistema nada 
mudou, a alimentação é horrível, pouco tempo com a família, pouco 
pátio de sol, resumindo cadeia é só sofrimento. (PRESO P8, jan. 
/2017) 

 

Em 1991 foi meu primeiro contato com as grades [...} uma experiência 
muito ruim, naquela época diferente dos dias de hoje, os presos os 
presos passavam pelo corró e eram submetidos a tortura para 
confessar seus respectivos delitos [...] fiquei sem chão, muito 
apreensivo o que poderia acontecer comigo, bate uma tremenda 
angústia, mas com o tempo aprende adaptar-se porque não tem outra 
opção [...] após a triagem é transferido para outra cela, onde a gente  
se adapta a conviver com outros detentos [...] adotar uma postura 
dentro do cárcere e um personagem representativo para sobreviver 
aqui durante a estadia é uma obrigação.(PRESO P15, jan. /2017) 

 

Com os relatos, fica evidente o impacto da diferença cultura que o preso deve 

enfrentar, isso   explica muitos presos  necessitarem de  representações para 

sobreviverem e se adaptarem ao ambiente. Apenas o preso P1 não fez essa atividade. 

Posterior ao rito de passagem ou triagem inicial, como é chamada pelos agentes, 

inicia-se para o preso a adaptação ao cárcere, fase na qual o preso terá de se 

adaptar ao ambiente carcerário do qual ele irá compartilhar, perda da privacidade, 

exposição contínua, sujeição às regras. 
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[...] o controle sobre os indivíduos é exercido de maneira ininterrupta, 
regulando todos os momentos de sua vida, o que os leva a assimilar, 
em maior ou menor grau, a cultura carcerária. O aprisionado sofre, 
portanto, uma deterioração de sua identidade, em que lhe é forjada 
uma nova. Isso implica a desadaptação da vida livre e a adaptação 
aos padrões e procedimentos impostos pela instituição [...] (ONOFRE, 
2007, p.18). 

 
Dentro desse aparato controlador, alguns presos se tornam vulneráveis, 

expostos e fragilizados e se submetem a outras formas de controle imposta pelo 

próprio grupo prisional. 

Para se sentir protegido, socializar-se e sobreviver ao meio, esses presos 

aceitam ser subordinados e assumem algumas tarefas, como por exemplo: a limpeza 

da cela, receber a alimentação, lavar as roupas dos outros presos, assumir algumas 

contravenções - mesmo não sendo o contraventor - vigiar a galeria para alertar os 

demais quando o funcionário se aproxima, conversar em códigos, gírias locais, corte 

de cabelo e mudam até o jeito de andar, o sujeito passa por uma transitoriedade de 

identidade, em que se pretende agora usar uma personalidade representativa para se 

associar ao que lhe é comum. 

Adota uma identidade de diferenciação que se adapta à cultura local e aos 

demais prisioneiros; porém ele não descarta a identidade que mantinha quando 

estava livre e a usa como referência para uma “evolução social”, como relata o P.36 

“[...] eu sou preso, sei que para a sociedade sou pior que porco, mas ainda vou sair 

daqui e mostrar que posso ser uma pessoa respeitada novamente [...]” 

É possível inferir que estar preso não só manter-se diferente dos que não estão, 

mas também lutar para voltar a ser igual aos que estão livres. Nesse sentido, ao 

assumir que é preso, ele demarca um campo de relações e poder, demarca seu 

território, assume sua identidade, para Silva (2009, p. 93), essa demarcação faz parte 

de “uma rede mais ampla de atos linguísticos que contribui para definir ou reforçar a 

identidade”. Essa identidade é construída contra sua vontade, mas por uma  questão 

de necessidade, então o fato de estar preso, já o diferencia dos que não estão, ser 

diferente contribui para sua permanência e passagem na prisão, e querer assumir sua 

identidade de pessoa livre o mantem com esperança de conseguir passar por essa 

condição de clausura; associa-se essa condição com a relação Freiriana de Oprimido 

e Opressor. 
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Nessa perspectiva, respondo à pergunta inicial – Quem são esses alunos? – 

Apropriando-se de Silva (2009). 

São pessoas restritas de liberdade que convivem em um meio social 

atravessado pela diferença, em que o encontro com o outro, com o diferente é 

inevitável e forçosamente interagem com o outro no próprio espaço em que vivem e 

mesmo [...]explicitamente ignorado e reprimido, a volta do outro, do diferente, é 

inevitável, explodindo em conflitos, confrontos hostilidades, e até mesmo violência. O 

reprimido tende a voltar [...] (SILVA, 2009, p.97). 

Na prisão, as relações nem sempre são por vontade própria, o indivíduo, na 

maioria das vezes, é colocado em uma cela junto com outros presos que ele nem 

conhece e, por isso, necessita de se adaptar aos demais para sobreviver em grupo. 

Contudo, é produtivo  aos professores de escolas prisionais terem como 

ferramenta pedagógica um material didático que corrobora a característica de grupos 

sociais, no caso, o do presídio, onde se encontram objetivos e interesses comuns  e 

se mantém com sentimentos de identidade grupal por meio do contato contínuo que 

acontece, a exemplo do interior habitável de uma cela prisional. 

 
 

5.3 “A GENTE APRENDE RÁPIDO DEMAIS, RÁPIDO COMO QUEM ROUBA”. – 
COMO, POR QUE E PARA QUE ENSINAR ESTATÍSTICA BÁSICA NA PRÓPRIA 
CELA? 

 
 

Ensino nos presídios é necessário, é válido, é gratificante; porém é 

diferenciado, é cauteloso, é saber que em alguns momentos o professor tem mais a 

aprender do que ensinar, é entender que a troca de conhecimento é constante, é 

apresentar o saber formal, o científico, o teórico a quem já utiliza na prática os mesmos 

saberes de maneira informal, no improviso, na gambiarra. Nesse sentido, apresento 

como ocorreu o processo de ensino de estatística básica por meio da aplicação do 

produto educacional exigido pelo PPGMAT – Caderno de Propostas para o Ensino de 

Matemática do Cotidiano – Estatística Básica. 

A estatística não só auxilia a organizar, planejar, interpretar gráficos e tabelas, 

mas também proporciona meios que facilitam a leitura de fenômenos do mundo 

científico e da natureza. 
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Por isso, a importância em desenvolver na pessoa presa a autonomia e a 

capacidade crítica para tornar-se capaz de exercer seus direitos, conferir seus tempos 

prisionais e entender as tabelas e gráficos dos extratos jurídicos, ainda, quando estiver 

em liberdade, ter um pouco mais de conhecimentos matemáticos para se manter no 

mundo do trabalho. 

Nessa perspectiva, trabalhei estatística  direcionada ao levantamento do 

cotidiano do preso. Desse modo, o fulcro foi apontar, paralelamente ao ensino, uma 

possível reflexão sobre os acontecimentos ao seu entorno, podendo desenvolver o 

senso crítico e avaliativo do aluno. 

Retomando o que foi explanado na metodologia, toda a intenção focada em 

ensinar tabelas, gráficos, coleta de dados, frações e porcentagem se motivou a partir 

da necessidade criada aos presos em explicarem uns aos outros de forma organizada 

seus projetos de vida, ou seja, como usavam, usa e usarão seu tempo antes, durante 

e depois da prisão com atividades do dia a dia. 

As atividades dos módulos I, II e III foram feitas em grupos e as atividades do 

módulo IV foram feitas individualmente. Por se tratar de uma atividade extensa,  com 

42 alunos e com vários exercícios, optei por apresentar as análises das atividades da 

seguinte forma: quando feitas em grupos, apresentarei os resultados de dois grupos 

sendo no Módulo I, os grupos G1 e G2, Módulo II os grupos G3 e G4 e no  Módulo  III 

os grupos G5 e G6. 

Nas atividades do módulo IV são apresentadas as análises das produções de 

3 presos mediante critérios como cumprimento das atividades propostas, 

demonstração de comprometimento com o trabalho, qualidade na organização e 

realização dos exercícios, melhor caligrafia e melhor argumentação textual. 

Após proceder todas as etapas do módulo I, apliquei o exercício disponível no 

apêndice 5. Os detentos fizeram uma pesquisa estatística em suas celas a partir dos 

seguintes levantamentos de dados: média de idade entre os detentos; raça/etnia 

predominante; tempo (em anos) que estiveram na escola; número de filhos; e total de 

reincidentes. Com esses dados em mãos, os detentos verificaram a (variável) ou o 

tipo de pesquisa e organizaram os dados em uma tabela. Por fim, construíram um 

gráfico de colunas e um gráfico de setor para demonstrar esses dados. 

O objetivo desse exercício foi promover o conhecimento da construção de 

gráficos e tabelas juntamente com a iniciação à pesquisa, tendo em vista  o 

levantamento de dados que eles necessitariam fazer. 
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Em relação aos exercícios do módulo I, todos os grupos concluíram 

integralmente as atividades, observei que tanto o Grupo I quanto o II tiveram os 

mesmos cuidados na construção dos gráficos, apesar de o exercício oferecer uma 

disponibilidade de exemplos para serem seguidos, os presos tiveram o cuidado com 

a letra, com a clareza dos dados apresentados, com a aproximação dos valores das 

porcentagens e com a distinção das cores nos gráficos de setores. Contudo, houve 

falta de alguns itens básicos para a apresentação de gráficos e tabelas, como por 

exemplo, a fonte da pesquisa, data, legendas explicativas e proporcionalidade na 

divisão e demonstração dos dados nos gráficos. 

As três figuras que seguem foram organizadas pelo Grupo I e trazem dados 

relativos à idade dos detentos, número de filhos e reincidência. 

 
Figura 16 – Grupo I - Idade 

 

Fonte: P3 (2017). 
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Figura 17 – Grupo I – Número de Filhos 
 
 
 

Fonte: P5 (2017). 

 
 

 
Figura 18 – Grupo I – Reincidência 

 
 

Fonte: P3 (2017). 

 

Observa-se, nesses gráficos, que a improvisação já ocorreu, característica 

marcante no dia a dia dos presos, pois aqui eles não tinham ainda participado de aulas 

sobre divisão da circunferência e regras de proporcionalidade, o que fizeram foi uma 

aproximação visual. 
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Figura 19 – Grupo II - Idade 
 

Fonte: P9 (2017). 

 
 

Figura 20 – Grupo II - Número de Filhos 
 

Fonte: P11 (2017). 

 
 

Figura 21 – Grupo II - Etnia 
 

Fonte: Fonte: P9 (2017). 
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Por não ser permitido o uso de materiais perfurantes ou plásticos rígidos dentro 

do presídio, os presos não tiveram acesso a compasso ou transferidor. Porém, de 

imediato, disseram que usariam a boca da caneca para fazerem as circunferências, 

quanto ao transferidor, foi impresso um modelo retirado da internet e eles usaram para 

medir os ângulos, para cortar o transferidor usaram uma lâmina retirada do barbeador. 

Esses tipos de improvisos são comuns, comumente os presos são criativos 

para solucionarem algo que precisam para resolverem seus problemas. 

 
Figura 22 – Uso do transferidor 

 
 

Fonte: Fonte: P10 (2017). 
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Figura 23 – Reflexão estatística 
 

 

Fonte: Autor (2017). 

 
 

Ao recolher os exercícios do módulo I e corrigi-los, foi conversado com os 

presos, agradecida a dedicação na confecção dos gráficos e tabelas, apontadas as 

falhas detectadas e a necessidade de corrigi-las. 

A resolução dos exercícios do módulo II, disponível no apêndice 5, não foi total 

para todos os grupos, apenas os grupos III, IV e V concluíram totalmente. O objetivo 

desse exercício foi promover o desenvolvimento do aluno  na autonomia da pesquisa, 

o módulo continha textos e dados estatísticos relacionados ao sistema prisional 

Brasileiro e do estado do Paraná. Após passar todas as explicações necessárias sobre 

o assunto, os alunos montaram uma tabela com o levantamento dos dados estatísticos 

que acharam relevantes; porém, nesse módulo, já não tinha mais nenhum modelo a  

ser seguido, assim, eles teriam de fazer sozinhos. 
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Figura 24 – Grupo III – Principais Crimes da População Carcerária 
 
 

Fonte: P17 (2017). 

 
 

Figura 25 – Grupo IV – Dados do Grupo 
 
 

Fonte: P19 (2017). 

 
 

 
A abordagem de estatísticas de crimes e população carcerária com os 

presos da Pel II não é atividade comum; porém esse tipo de conversa entre os 

presos no interior das celas, sim. Vale dizer, todavia, que, ao apresentar os 

dados estatísticos oficiais, a conversa passa a ter um valor mais sério e com 

possíveis reflexões  possibilitando uma educação que se discute com a 

coragem de sua problemática e dos perigos que ela traz em seu tempo. 

A partir das ideias de Freire (1983), ao aprender, ao buscar o saber, 

oferta-se também o crescer e vice-versa, assim, saber está amalgamado com 

o crescer. 
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Figura 26 – Grupo III – Tempo total de pena 
 
 
 

Fonte: P17 (2017). 
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Figura 27 – Grupo IV – População Carcerária 
 

 

 

Fonte: P19 (2017). 

 
 

Na tabela do grupo IV, não foram colocados o título e a fonte dos dados, já na 

tabela do grupo III, os dados obtidos ficaram misturados com os gráficos e também 

esqueceram de colocar a fonte dos dados recolhidos. Porém, os gráficos ficaram 

melhores apresentados. No grupo III, colocaram título e fonte dos dados, no grupo IV 

ainda faltou a fonte, então mais uma vez foi explicado para se atentarem aos detalhes, 

pois a clareza das informações é necessária para quem vai ler e interpretar os dados. 

Ao recolher as atividades do módulo II, percebi que os alunos se mostraram envolvidos 

com os exercícios propostos, constatei que mesmo os que apresentavam 
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maiores dificuldades em entender a matéria não ficaram excluídos e participaram das 

discussões do grupo, pois os que entenderam ajudavam os demais, notei que a 

maioria dos alunos já sabia com mais clareza do que se tratava a estatística, feito que 

sugere que leram os textos e discutiram as informações, houve várias indagações e 

questionamentos entre os alunos, relatos de experiências de passagem por outros 

presídios, recordações do tempo que estudavam quando estavam livres e 

comentários sobre a disciplina Matemática, um dos presos chegou a falar sobre o 

desejo de estudar Matemática e pediu até livros para poder estudar. Para traçar as 

linhas, vale pontuar que o pesquisador entregou aos alunos uma régua. Onofre (2007, 

p. 26) relata que: 

 
 

Embora esteja em um espaço repressivo, os professores mantêm na 
sala de aula a valorização da dimensão social e afetiva no 
relacionamento com os alunos, uma vez que a riqueza da relação 
pedagógica fundamenta-se, independentemente do espaço em que a 
escola esteja inserida, nas “formas dialógicas de interação”. 

 

Mesmo o ensino acontecendo na própria cela em que os presos permanecem 

fechados, naquele instante o clima muda, a preocupação em encontrar os resultados, 

apresentar o melhor gráfico, fazer a caligrafia mais bonita são desejos e sentimentos 

humanos; ali, naquele instante, as identidades se misturam, já não há muito de agente, 

de professor, de bandido ou criminoso preso, por alguns instantes as preocupações 

são comuns, os objetivos são comuns, as relações e identidades se mutuam para um 

ponto comum, a do ser humano. 
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Figura 28 – Detentos em Atividade I 

 

Fonte: Autor (2017). 

 
 

Figura  29 – Detentos em Atividade II Figura 30 – Detentos em Atividade III 
 

 

Fonte: Autor (2017). Fonte: Autor (2017). 

 
 

Ao analisar as imagens, observa-se que os detentos, assim estudando e 

envolvidos nas atividades, são de fato alunos. Conforme os alunos foram entendendo 

e organizando seus conhecimentos em relação à construção de gráficos e tabelas, 

começaram a surgir questionamentos de como fariam as divisões exatas nos gráficos 
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de setor e quais operações matemáticas usariam para fazê-las. Nesse momento, 

observei a necessidade de apresentar o módulo III com exemplos de regra de três, 

transformações de unidade de medida como graus para porcentagens e divisões, 

após a conclusão desse módulo e alguns exercícios, os alunos começaram a 

apresentar gráficos e tabelas mais elaborados e completos, conforme resultados dos 

grupos V e VI. 

 
Figura 31 – Grupo V- Número de presos nos estados 

 
Fonte: P30 (2017). 

 
 

Figura 32 – Grupo V- Porcentagem de pessoas presas 
 

Fonte: P30 (2017). 
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Figura 33 – Grupo VI - População Carcerária no Brasil 
 
 

 
Fonte: P42 (2017). 

 
Figura 34 – Grupo VI - Proporção de Presos em Atividades Educacionais 

 

 

 
Fonte: P42 (2017). 
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Figura 35 – Grupo VI - Motivo dos Crimes 
 
 

 
Fonte: P42 (2017). 

 
 

Na finalização dos módulos I, II e III, fica claro que as atividades em grupo 

tiveram um ganho de organização, clareza e entendimento por parte dos alunos, isso 

se comprova na observação dos gráficos e tabelas por eles confeccionados e 

apresentados durante todo o processo de ensino, demonstrado na tabela a seguir, 

cujos dados informados remetem aos seis grupos (G1 a G6) quanto à conclusão do 

produto educacional. 

A letra (T) –representa conclusão total 

A letra (P) –representa conclusão parcial 

A letra (N) –representa não conclusão 

 
Tabela 2: Conclusão dos Módulos 

 

Módulos G1 G2 G3 G4 G5 G6 

I T P T P N P 

II P P T T T T 

III T T P T T T 

Fonte: Autor (2017). 
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É possível observar na tabela que, no I módulo, nem todos  conseguiram 

cumprir totalmente as atividades; porém, conforme foram compreendendo melhor 

como poderiam realizá-las, percebeu-se nos demais módulos que a quantidade de 

atividades completas foram aumentando progressivamente, ou seja, cerca de 84% 

terminaram a tarefa proposta. A organização na apresentação dos módulos  foi feita 

de forma planejada, tendo em vista as demandas dos alunos, considerando o que lhes 

interessava saber. Assim a intenção foi apresentar os problemas antes das teorias e 

conceitos necessários para a resolução dos exercícios,  no caso as divisões e 

conversões de graus para porcentagem do módulo III foram deixados para serem 

trabalhados depois deles tentarem fazer as divisões dos gráficos por aproximações, 

ou seja, contrária à aplicação teórico/prática comumente aplicada nas escolas com 

metodologias de ensino tradicional. 

Um fator relevante foi a interatividade e motivação demonstrada pelos alunos, 

principalmente pelos tutores, estes cumpriram com o que havia sido combinado no 

início da aplicação do produto, motivar o grupo de maneira coletiva e individualmente, 

colaborar nas atividades e estar sempre contribuindo na resolução dos problemas 

encontrados pelos membros do grupo. 

O tutor fez toda a diferença no grupo, por ser um integrante que usa a mesma 

identidade dos demais, conversa de igual para igual, ele é o intermediador entre os 

alunos e o professor, no caso, o próprio pesquisador. Nesta pesquisa, o trabalho do 

tutor associado à metodologia utilizada no produto educacional resultou em novas 

possibilidades para o entendimento do conteúdo entre os alunos mediante a 

comunicação grupal, resultando no aprendizado coletivo, discussão do conteúdo em 

conjunto e a voz do aluno, pois eles passaram a ser o centro da aula e não mais o 

professor, cada aluno teve a possibilidade de se expressar, de apresentar o que sabia 

sem medo ou timidez, pois seus companheiros de cela já convivem no dia a dia, 

compartilhando expectativas, alegrias, tristezas  e angústias, o que parece lhes 

permitir maior integração e confiança na realização das atividades, como revelado 

neste estudo . 

No módulo IV, os alunos leram o texto e escreveram sobre suas vidas, puderam 

relatar sobre a inserção carcerária (analisado no item 4.2), seus dramas, alegrias, 

rotinas e desejos, nesse módulo a palavra foi dada a eles, deu-se o poder de 

argumentar, expressar-se pela escrita. Os alunos se mostraram mais autônomos e 
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organizados, assim escreveram os textos, extraíram as pesquisas, organizaram seus 

próprios dados em tabelas e apresentaram os resultados pelos gráficos. 

O tema Tempo elencado neste módulo é pertinente ao ensino de estatística ; 

porém sua escolha foi além de simplesmente  cumprir o currículo prescrito, haja  vista 

a relevância que se deu à contextualização do conteúdo  à realidade daqueles 

detentos, pois na atual situação em que o preso vive, tende a pensar muito no tempo, 

tempo para acabar a pena, tempo para receber sua visita, tempo para sair para o pátio 

de sol, enfim, na prisão, o tempo é algo precioso, algo que lhe foi tomado, algo que 

não voltará. 

Na ótica de Foucault (1987), pode-se observar o sequestro do tempo e a 

individualização da pena, mecanismo usado pelo sistema prisional como forma de 

castigo dos crimes cometidos. As atividades veiculadas no produto educacional 

seguiram outra lógica no sentido de permitir uma reflexão sobre a vida do preso, a 

configurar o que fez, o que faz e o que fará de seu “tempo”. Com a possibilidade de  

se expressar, por meio das redações, os presos elaboraram textos e debateram sobre 

o assunto, levantaram dados sobre a utilização  do seu próprio tempo, antes,  durante 

e posterior ao tempo de aprisionamento, vale lembrar que dois relatos foram aqui 

inseridos e comentados, conforme figuras 14 e 15. 

 
Figura 36 – Planejamento de Vida I 

Fonte: P42 (2017). 
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Na figura 36, o aluno apresenta uma tabela com os 7 dias da semana e as 

horas gastas com suas atividades diárias antes de estar preso, totalizando um período 

de 168 horas semanais. 

 
Figura 37 – Planejamento de Vida II 

 

 

Fonte: P42 (2017). 

 
 

Nesse gráfico de barras, o preso apresenta a utilização do seu tempo em horas 

empregadas nas suas rotinas como trabalho, estudo, família, religião e tempo para 

descanso antes de ter sido preso. Apesar de o gráfico ser feito a próprio punho e as 

linhas verticais das horas estarem aparecendo nas barras, o aluno conseguiu  fazer 

um gráfico em 3 dimensões. 
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Figura 38 – Gráfico Tempo I 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2017). 

 
 

Nessa figura, o aluno preenche a circunferência com cores que representam a 

porcentagem do tempo disponibilizado com a família antes, durante e posteriormente 

à prisão; ele usou como “legenda” as próprias cores com que pintou as representações 

da família acima do gráfico. 
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Figura 39 – Gráfico Tempo II 

 

 

 

Fonte: Autor (2017). 

 
 

Nessa figura, o aluno apresenta a tabela e o gráfico das horas aplicadas as 

suas atividades diárias nos três períodos da sua vida antes, durante e depois a prisão. 

Falar do tempo é uma prática comum que se discute no dia a dia nas celas. Ao propor 

uma organização matemática para se discutir sobre o assunto, os alunos não só 

refletiram mais sobre o que fazer do tempo, mas conseguiram organizar por meio dos 

gráficos sobre como otimizar o tempo com atividades, pessoas ou ocupações que 

mais lhes interessam. 

Nesse sentido, o tema tempo trabalhado em estatística trouxe diálogos e 

reflexões entre os alunos, pois se tratava das coisas que lhe eram comuns, que lhes 

despertavam diversos sentimentos, dentre eles a saudade, a perda e a esperança. 

Quando se busca discernimento sobre o tempo, torna-se possível aos seres 

humanos construir sua história. Para Freire (1976, p. 41), 

 
[...] da descoberta de sua temporalidade, que ele começa a fazer 
precisamente quando, varando o tempo, de certa forma então 
unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o 
amanhã. Na história de sua cultura terá sido o do tempo – o da 
dimensionalidade do tempo – um dos seus primeiros discernimentos. 
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O ‘excesso’ de tempo sob o qual vivia o homem das culturas iletradas 
prejudicava sua própria temporalidade, a que chega com o 
discernimento a que nos  referimos e com a consciência desta 
temporalidade, a de sua historicidade. Não há historicidade no  gato 
pela incapacidade de emergir do tempo, de discernir e transcender, 
que o faz afogado num tempo totalmente unidimensional – um hoje 
constante de que não tem consciência. O homem existe [...] no tempo. 
Está dentro. Está fora. Herda. Incorpora. Modifica. Porque não está 
prezo a um tempo reduzido a um hoje permanente que o esmaga, 
emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-se. 

 

À medida que se elabora uma reflexão a partir das ideias de Freire, constata - 

se que existe entre o passado e o presente uma relação, pois o passado aponta para 

a construção do futuro dentro da temporalidade histórica do homem. 

Entre as diversas maneiras de lidar e pensar sobre o tempo, o aprisionado pode 

encarar essa reflexão como um subterfúgio do pensamento ao tempo posterior a sua 

passagem pela clausura, mas também pode usar toda essa reflexão como 

autocondenação por conscientizar-se da perda desse precioso tempo no período em 

que está fechado em uma cela. 

De todo modo, vejo como pesquisador que a reflexão, tanto emocional quanto 

filosófica de temas pertinentes ao humano livre ou na clausura, é essencial e, por meio 

dela, é possível associar os conteúdos matemáticos com a sugestão de contribuir na 

organização das ideias, planejamentos,  construções de novos “horizontes” e 

perspectivas. Nesse sentido, proponho que o conteúdo matemático seja apresentado 

posterior a uma discussão pertinente ao tema delimitado. Cabe, porém, ao professor 

adaptar o conteúdo às necessidades humanas, e não o contrário, como se apresenta 

na maioria das aulas escolares tradicionais. Essa parte também foi inspirada na 

metodologia PBL. 
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6“JÁ ERA! NÃO VAMOS FICAR ESTICANDO O CHICLETE NÃO” - 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Com vistas a fechar esta pesquisa, mas sem desejar encerrar a discussão que 

aqui se suscitou, cabe dizer que os problemas enfrentados nas prisões brasileiras são 

inúmeros e crescentes, que vão desde a falta de políticas públicas que promovam um 

processo inverso do aprisionamento no país até a fiscalização e efetivação aos direitos 

dos presos 

Tecidas essas considerações, pontua-se que, no anseio de alterar mesmo que 

minimamente a atual realidade, este trabalho teve como objetivo geral contribuir para 

as poucas pesquisas realizadas em específico na área de ensino de Matemática em 

espaços prisionais, e ofertou como produto educacional uma proposta de ensino de 

estatística básica. Usou como aporte teórico para a apresentação e introdução dos 

conteúdos de estatística situações cotidianas da prisão como, por exemplo, análise, 

perspectivas e organização do próprio tempo de vida do preso face ao contexto de 

sua realidade antes, durante e após sua estada naquele espaço. 

A intenção do produto foi provocar o aluno a fazer uma análise estatística de 

quanto tempo da sua vida ativa permanece ou permanecerá dentro dos presídi os, 

desenvolver um olhar crítico e reflexivo sobre a expectativa de vida, como, por 

exemplo, tempo que já viveu e o que ainda há para viver de maneira saudável e útil 

dentro ou fora das prisões, podendo assim despertar para uma possível mudança de 

estratégia no comportamento e estilo da própria vida, organizar-se para uma futura 

tomada de decisões e ações que efetivamente possam contribuir em um uso 

planejado e melhor estruturado do seu tempo de vida restante fora das prisões. Para 

muitos, isso pode ser chamado de ressocialização. 

Para atender aos objetivos propostos, o trabalho se dividiu em três eixos 

organizacionais: qual o interesse dos alunos em aprender estatística nos presídios, 

quem são esses alunos e como ensinar estatística básica utilizando a própria cela; 

busquei apoio teórico para analisar esses eixos em Bondía (2012), Charlot (1999, 

2000, 2002 e 2005), Foucault (1979 e 1987 ), Freire (1987, 1996 e 2003), Ribeiro 

(2008) e Silva (2009) e apresentaram-se resultados que permitiram responder à 

questão diretora deste trabalho, visto que o caderno de propostas para o ensino de 

matemática do cotidiano em espaços prisionais - produto educacional gerado para 
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esta pesquisa - pode contribuir para a disseminação do ensino de estatística  na PEL 

II e permitiu considerar sua divulgação como uma proposta promissora para outras 

unidades prisionais. 

No primeiro eixo, intitulado  “Qual o interesse dos presos em aprender 

estatística nos presídios”, fez-se um apelo tácito ao professor de se perguntar “para 

que ensinar esse conteúdo”, um convite a rever seu plano de ensino, muitas vezes, 

pautado apenas nas prescrições curriculares conteudistas, para um repensar sobre a 

relação que esses sujeitos de aprendizagem estabelecem com o saber a ser 

ensinado. Assim, a exemplo desse estudo, foi possível mostrar a importância e a 

possibilidade de ofertar ensino aos detentos, os motivos da necessidade de se ensinar 

e ensinar estatística básica, as identidades e especificidades por eles reveladas 

durante o processo de ensino e aprendizagem e os meios e possibilidades de como 

ensinar dentro das prisões, especialmente na própria cela, em grupos mediante a 

tutoria de um companheiro, que disseminou o conhecimento pela perspectiva teórico- 

prática, trouxe o aluno preso à discussão e à resolução de atividades de ensino 

pertinentes a seus interesses. 

Ainda no eixo que primava por desvelar o que desejavam saber esses alunos, 

foi possível permear a triangulação vivenciada mediante a tensão  permanente  no 

papel de pesquisador, de professor e de agente penitenciário. A demanda por 

elaborar, aplicar e analisar a proposta de ensino elencada estava pautada no papel  

de professor e de pesquisador. Dessa forma, precisei desprender-me da figura de 

agente penitenciário e, hoje, percebo que isso não foi fácil. Assim, ao questionar 

aqueles alunos sobre por que e para que aprender matemática ou estatística na 

prisão, concomitantemente, indagava-se sobre as mesmas questões: por que e para 

que ensinar estatística básica na prisão? Como resultados, tem-se que a pesquisa 

justificou a necessidade desse ensino apresentada na voz dos próprios presos, pois 

em seus relatos, produções textuais e estatísticas revelaram que o estudo contribui 

tanto para ajudar a desconstruir o discurso criminal dominante nas celas quanto para 

ajudar a entender situações cotidianas nas prisões como o cálculo das frações de 

suas penas. 

Vale mencionar que no segundo eixo a quem ensinar, a pesquisa justificou a 

necessidade de conhecer e entender o aluno preso, os jogos de interesse que ele 

disputa, sua atual identidade prisional que exerce para sobrevivência no espaço 

prisional e, assim, desenvolver metodologias didáticas e teóricas que atendam às 
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necessidades locais e individuais do aluno, mostrou também como se está ensinando 

atualmente e o que é possível melhorar. 

No terceiro eixo como ensinar, a pesquisa justificou a necessidade de se propor 

novas abordagens metodológicas para atender ao ensino nas prisões, a dinâmica de 

contextualizar o ensino de estatística ao ambiente prisional e, em especi al, de elencar 

as especificidades e demandas dos presos mostrou-se potencial em promover acesso 

e inclusão à educação prisional, pois conseguiu-se mediante a aplicação do produto 

educacional atingir um grupo maior de pessoas estudando na própria cela; porém, 

com possibilidades de encontros presenciais. Vale mencionar que o PBL foi apenas 

uma inspiração, já que não foi possível usá-lo em sua originalidade, mas em 

adaptações feitas para este estudo. O material produzido conseguiu  manter o foco e 

a discussão sobre o assunto proposto, pois se tratava de temáticas do cotidiano, ou 

seja, o preso encontrou na necessidade de falar, explicar a sua própria vida, enfim de 

expor seus sentimentos, uma ferramenta que o auxiliou nessa explicação. 

Acredita-se que a pesquisa de modo geral se mostrou válida e necessária, pois 

além de apontar caminhos que auxiliam na promoção do ensino de matemática nos 

presídios, deixou em aberto possibilidades de trabalhar outros conteúdos e disciplinas 

usando esse mesmo método. 

A educação nos presídios é de responsabilidade de gestores estaduais e 

distritais da educação, da administração penitenciária e sociedade civil, assim 

acredita-se que, a exemplo  desta pesquisa, avanços possam ocorrer ao criar 

parcerias com outras esferas educacionais como universidades, instituições de 

educação profissional e organização da sociedade civil, ofertando acessibilidade 

educacional ao preso. O produto educacional desta pesquisa foi aplicado aos detentos 

da PEL II com um formato de Projeto de extensão nº 68 em parceria com o 

Departamento Penitenciário - DEPEN e Secretaria da Educação – SEED e UTFPR – 

campus Londrina e cada preso que finalizou o produto educacional recebeu um 

certificado de conclusão com 50 horas de curso. Essas horas foram todas remidas de 

suas respectivas penas. Vale ressaltar que a receptividade de ambas as instituições 

(UTFPR e PEL II) para a concretização deste curso de extensão  e, 

concomitantemente ao projeto de pesquisa, foi de grande valia  em vista  dos 

resultados de pesquisa e de formação na área de ensino, em especial nos espaços 

de detenção. 
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Durante o período de realização da pesquisa, houve várias mudanças no 

presídio tanto de nível estrutural quanto administrativo e técnicos, na parte estrutural 

houve um aumento significativo em salas de aulas e acessibilidade, na parte 

administrativa houve uma maior aproximação entre os setores escolar, segurança e 

direção do presídio com o objetivo de construir mecanismos de acesso e inclusão a 

todos os detentos da PEL II, promovendo  continuamente cursos técnicos e 

profissionalizantes, cursos pré-vestibulares aos presos de ensino médio completo, 

atendendo a todos os presos que são analfabetos. 

A   PEL   II    se   mostrou   comprometida em  solucionar os problemas que 

impossibilita atender aos direitos do preso; para tanto, mostrou-se que é preciso somar 

as forças internas dos setores responsáveis e articular recursos externos para que 

efetivamente aconteçam as mudanças;  resultados  que, por sinal, já vêm sendo 

apresentados, pois a PEL II é a única penitenciária do estado com o maior número de 

presos matriculados e efetivamente estudando, também, foi a única a promover o 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio a mais de 200 presos, e a única a cadastrar 

mais de 60 mil horas remidas em 2016 e 2017 aos presos. Todo esse esforço e 

comprometimento carrega um sentimento em comum, o de acrescentar entre as 

palavras de ex-detento, ex-bandido, ex-presidiário também ex-analfabeto, ex-sem 

estudo, ex-sem profissão, ex-sem perspectiva de futuro, ex-sem rumo. 

Com este estudo, podem-se apontar caminhos e possíveis soluções para o 

ensino de matemática em espaços prisionais, em especial trilhados mediante a 

proposta, aplicação e validação do produto educacional pelos próprios detentos. 

Desta forma, a pesquisa foi promissora no sentido de ressignificar as aulas nesses 

espaços, tornando-as mais dinâmicas e motivadoras a promover um aprender não 

apenas por aprender, mas um aprender para sobreviver. 
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APÊNDICE 2 - Termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Título da pesquisa: PROPOSTA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA DO COTIDIANO EM ESPAÇOS 
PRISIONAIS - Estatística Básica 
Pesquisadora: Linimar Aguiar Fernandes 
Discente Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática (PPGMAT) 
E-mail: Linimar@hotmail.com 

Orientador: Profª. Drª Zenaide de Fatima Dante Correia Rocha 
Professora adjunta da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus de Londrina. 
E-mail: zenaiderocha@utfpr.edu.br 
Local de realização da pesquisa: 
Penitenciária Estadual de Londrina II – PEL II. 
Rodovia João Alves da Rocha Loures, 5925, lote 127, gleba Ribeirão Cambé. CEP 86041-271 
Londrina – Paraná - Brasil 

 
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
1. Apresentação da pesquisa. 

O presente trabalho refere-sea uma pesquisa realizada compresos da Penitenciária Estadual II de Londrina – PR, visando 
investigar qual a relevânciada Educação e do Ensino de Matemática na prisão sobre a ótica do próprio pres o. Utilizando-se 
da análise descritiva com base emuma entrevista, o estudo temcomo objetivo compreender em que medida a educação e 
o Ensino de Matemática podem contribuir para a formação de um pensamento crítico e reflexivo voltado à própria condição 

de vida do sujeito, no caso, pessoas privativas de liberdade. De natureza qualitativa, a pesquisa inicial está centrada nos 
questionários e relatos (audiogravados), assim se dá “voz” aos presos para relataremsob sua percepção, a compreensão da 

educação e quais as relações de poder que ela proporciona em um ambiente de extrema  restrição da l iberdade. A 
coleta de dados para análise será feita por meio de registro escrito, áudio e fotos no decorrer do curso de extensão. 

Após esse período de estudos, acredita-se no refinamento do olhar do pesquisador perante a possibilidade de aplicar um 
material didático contextualizado a realidade prisional para presos estudarem dentro da própria cela. 

2. Objetivo da pesquisa. 
Com foco na realidade prisional e no cotidiano do preso, a fim de elucidar a questão de pesquisa que requer 

investigar como um estudo de estatística básica pode contribuir para a disseminação do ensino de matemática nas 
unidades prisionais. 

3. Participação na pesquisa. 
Os participantes da pesquisa são 42 presos da Penitenciária Estadualde Londrina II – PEL II, na faixa etária entre 18 e 60 

anos, por meio de um curso de extensão que tem por objetivo oportunizar o contato com a ferramenta didáticas voltadas 
para o ensino prisional dentro da própria cela. 

4. Confidencialidade. 
A identidade do participante tem garantia de s igi lo e será mantida sua privacidade. 

5. Desconfortos e/ou Riscos: 
Conforme a Resolução nº 466 de dezembro de 2012, toda pesquisa que envolva seres humanos, apresenta a 

possibilidade de riscos e danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, culturale espiritual. Desta forma, nessa 
pesquisa, os ri scos são, mesmo que mínimos, de dimensão, intelectual, sociale cultural. Logo, frente a qualquer desconforto 
por parte do participante, o pesquisador responsável suspenderá a pesquisa imediatamente, principalmente se perceber 
algum ri sco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa, não previstos neste termo. Os participantes não pagarão e 
nem serão remunerados por sua participação e poderão, semqualquer ônus, desistir a qualquer momento da pesquisa.  

6. Benefícios: 
O projeto de pesquisa foi elaborado pensando em verificar as possibilidades de construir, aplicar e validar um 

produto educacional que atenda a demanda de ensino de matemática em presídios 

7. Critérios de inclusão: 

Serão incluídos na pesquisa presos com ensino médio e ensino fundamental incompletos, na faixa etáriaentre 18 e 
60 anos que, por ventura demonstram interesse em participar do curso de extensão, com no mínimo 75% de frequência 
e, consentir com as coletas de dados. 

8. Critérios de exclusão: 

Não se aplica. 

mailto:Linimar@hotmail.com
mailto:zenaiderocha@utfpr.edu.br
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9. Ressarcimento e indenização: 

Subsidiada pelo item II.7, a indenização se dará por meio da cobertura material para reparação a dano, causado 
pela pesquisaao participante da pesquisae o ressarcimento, pelo item II.21 por meio compensação material, 
exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 
alimentação. 

10. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

O participante da pesquisa temo direito a deixar o estudo a qualquer momento e também o direito a receber 

esclarecimentos emqualquer etapa da pesquisa. Liberdade de recusar ou retirar o consentimento sem penalização. 
11. Ressarcimento ou indenização. 

O participante da pesquisa não terá nenhuma despesa e será indenizado por qualquer dano que venha sofrer com 
a sua participação. 

 
B) CONSENTIMENTO 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 
respostas claras às minhas questões apropósitodaminhaparticipação (diretaou indireta) napesquisa 
e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste 
estudo. 

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livree voluntariamente, participardesteestudo, 
permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia, filmagem ou 
gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/ educacional. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser 
publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não 
devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores 
pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

E, estou consciente que posso deixaro projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

 
Nome  completo:    

RG:  CPF:  Data  de Nascimento:  /  /   

Endereço:     _ 
Telefone:   CEP:  _ 

Cidade:  _ Estado:  _ 

Assinatura:  _ Data:  /  /   
 
 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 
Assinatura do (a) pesquisador (a) 

Data:  /  /   

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 

comunicar com Linimar Aguiar Fernandes, via e-mail (linimar@hotmail.com) com Zenaide de Fatima Dante 
Correia Rocha, e-mail (zenaiderocha@utfpr.edu.br) 

 

 
pesquisado 

Endereço  do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  para  recurso  ou  reclamações   do sujeito 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 

REITORIA: Av. Sete  de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230 -901, Curitiba-PR, telefone: 

3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO 
 

QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL 

 

Nome: Idade: 
Galeria: 

Cubículo: 

 
 

I. Quantos anos da sua vida já permaneceu preso no regime fechado? 

1 a 3 (   ) 3 a 6 (   ) 6 a 10 (   ) 10 a 15 (   ) mais de 15 anos ( ) 

 
 

II. Descreva detalhadamente seus planos após a saída da prisão e quanto tempo ainda 

terás que cumprir? 

1 a 3 (   ) 3 a 6 (   ) 6 a 10 (   ) 10 a 15 (   ) mais de 15 anos ( ) 

Justifique sua 

resposta   

 

 

 

 

 

 

 

III. Quantos anos de estudo em instituições escolares, mesmo dentro das unidades 

penais você tem? 

1 a 5 (   ) 5 a 7 (   ) 7 a 10 (   ) mais de 10 anos ( ) 

 
IV. Você  se auto  declara: ( ) Branco (   ) Pardo ( ) Negro 

 
 

V. Qual sua renda familiar (soma de todo o dinheiro mensal da família) antes de vir 

preso? 

( ) até um salário mínimo R$ 880,00 

( ) de R$ 880,00 a R$ 2000,00 

( ) de R$ 2.000,00 a R$ 3.500,00 

( ) de R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00 

( ) acima de R$ 5.000,00 
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VI. Qual o seu estado civil na época em que foi preso? 

(   ) solteiro ( ) casado ( ) separado/divorciado ( ) namorado/amasiado 

 
 

VII. Como você descreve seu primeiro contato com as grades de um presídio? Ou seja, o 

primeiro dia que você entrou em um presídio na condição de presidiário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradeço por ter respondido todas as questões, elas servirão de apoio para outras 

atividades durante o curso. 
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APÊNDICE 4 – QUESTÕES DA ENTREVISTA ÁUDIO GRAVADA 

 
 

I. Qual a relevância da educação e do Ensino de Matemática dentro das prisões? 

II. Porque você acredita ser necessário aprender matemática nas prisões? 

III. Quais motivos o levaram a desistir dos estudos antes de serem presos? 
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APÊNDICE 5 – PRODUTO EDUCACIONAL 
 

CADERNO DE PROPOSTAS 

PARA O ENSINO DE 
MATEMÁTICA DO COTIDIANO 

EM ESPAÇOS PRISIONAIS 
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E pensar não é somente “raciocinar” ou 

“calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido 

ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo dar 

sentido ao que somos e ao que nos acontece . 

 

Jorge Larrosa 
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Carta ao Professor 

 
 

Prezado professor, nos sentimos lisonjeados em poder contribuir, para a 

profissão de docente nos presídios brasileiros, que tem se mostrado cada vez mais 

difícil diante das condições precárias de todo o sistema prisional. 

No entanto, não devemos desistir dos nossos ideais e, acreditar na força 

da nossa profissão e na coragem do nosso povo. 

Apresentamos aqui não apenas um caderno de proposta de ensino de 

estatística básica, mas também um espaço dialógico na esperança de possívei s 

melhoras para o ensino nos presídios. 

Esse material foi aplicado a 42 presos da Penitenciária Estadual de 

Londrina II. 

Por se tratar de uma proposta, não está pronto e acabado e nem é essa a 

intenção, contudo pensamos que auxiliará no despertar de novas formas de trabalho 

com esses alunos, de característica tão peculiar à nossa sociedade e, ao mesmo 

tempo, tão comum aos problemas humanos. 

 
 
 
 
 
 

Aluno de Mestrado: Linimar de Aguiar Fernandes 

Orientadora: Profa. Dra. Zenaide  de Fátima Dante Correia Rocha 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 
O objetivo dessa proposta é de auxiliar o professor e aluno de matemática 

na introdução do ensino de estatística básica a pessoas presas, no caso desse 

trabalho os alunos foram presos da PEL II (Penitenciária de Londrina II). 

Nossa intenção é apresentar, ao aluno, tópicos básicos do conteúdo de 

estatística por meio de textos que conduzam a uma reflexão crítica, sobre sua 

condição prisional e, também, fora dela. Relacionado à cultura local, e dados 

estatísticos atualizados do sistema prisional, serão introduzidos gradativamente os 

principais conceitos do conteúdo de estatística, com a pretensão de evitar que o aluno 

apenas reproduza as definições e exercícios, mas que compreenda e reflita sobre a 

importância da matéria; não apenas como organização de dados, mas como um 

reflexo da sua própria condição de vida. 

O produto foi pensado e preparado para facilitar o acesso ao estudo, 

ofertando possibilidades de o detento estudar na própria cela, com um material 

preparado especificamente para as suas condições. 

Com linguagem simples e contextualizando as especificidades do cotidiano 

penal, proporciona a aplicação e entendimento do conteúdo, por meio de textos e 

exemplos pertinentes à cultura prisional. 

O presente produto foi inspirado em partes do método de Aprendizagem 

Baseada em Problemas que em inglês tem a sigla PBL - Problem Based Learning, 

método que minimiza os problemas encontrados na difícil tarefa da docência em 

presídios. 

 

2 GUIA DE INSTRUÇÃO PARA USO DO MATERIAL 

 

 
Faremos uma breve descrição de como utilizar esse material, tendo como 

referência a aplicação aos presos da PEL II, deixamos claro que essa é apenas uma 

sugestão de aplicabilidade, e que o professor ou aluno podem utilizar  do modo que 

lhe for conveniente usando a criatividade para promover ensino aos presos. 

As abordagens estão divididas em 4 (quatro) módulos, e serão realizadas 

da seguinte forma: 
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Módulo I – Será realizada uma investigação, por meio da metodologia PBL 

- Problem Based Learning, para saber o grau de conhecimento sobre estatística, 

apresentamos textos, gráficos, tabelas e um exercício que servirá de base para 

auxiliar na construção de tabelas e gráficos. 

 
Módulo II – Trabalharemos a funcionalidade da estatística, por meio de 

textos e dados informativos, retirados do próprio sistema penal brasileiro e do Paraná; 

e textos escritos pelos próprios alunos, que servirão de base para construírem suas 

tabelas e gráficos. 

 
Módulo III – Um aprofundamento de conteúdo, frações, regra de três, 

porcentagem, frequência  relativa e frequência  absoluta, teorias, exercícios  e 

explicações que auxiliarão o aluno no entendimento da matéria. 

 
Módulo IV – Módulo final, onde o aluno demonstrará toda sua evolução e 

aprendizagem do conteúdo trabalhado, apresentação de uma planilha de dados 

estatísticos com gráficos e tabelas, que demonstrará um resumo  de sua  própria vida 

e uma perspectiva de futuro. 

 
Durante a aplicação da presente proposta tivemos como etapa inicial a 

sondagem sobre o qual conhecimento que os alunos (presos) tinham sobre o 

conteúdo  de estatística, para isso, aplicamos duas questões apresentadas no módulo 

I usando partes do método PBL. 

 
2.1 EXPLICAÇÃO SOBRE O MÉTODO PBL 

 
 

O Aprendizado Baseado em Problemas (Problem Based Learning - PBL) 

destaca o uso de um contexto investigativo para o aprendizado, promove  o 

desenvolvimento da habilidade de trabalhar em grupo, e também estimula o estudo 

individual; de acordo com os interesses e o ritmo de cada estudante. 

No PBL, a relação ensinar/aprender é substituída por aprender a 

aprender, onde as disciplinas são aplicadas por módulos temáticos “problemas”, as 

aulas não são expositivas, mas apresentadas através de tutorias, promovendo o 

aluno a centro das atenções e o professor a facilitador da aprendizagem. 
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O método PBL se divide em 7 (sete) passos: 

 
 

1. Esclarecimento dos termos difíceis; 

2. Definição dos problemas a serem entendidos e explicados; 

3. Análise dos problemas; 

4. Dar as possíveis explicações de acordo com os conhecimentos prévios, 

“Brainstorm” – Tempestade de idéias; 

5. Resumir, formular os objetivos de aprendizado; 

6. Estudo individual baseado no passo n° 5 (cinco); 

7. Relatar ao grupo, discutir. 

 
 

No passo de número 4 (quatro) é apresentado aos alunos uma pergunta 

específica do tema que iremos estudar, logo todos os alunos podem responder o 

que sabem sobre o tema, sem a preocupação de estar certo ou errado, assim para 

as primeiras respostas damos o nome de CA - Causa Aparente. Após a defesa das 

respostas iniciais, CA, algumas serão descartadas ou modificadas, para essas que 

permanecerão chamamos de CVP – Causa Verdadeira Potencial, uma última 

rodada de discussões e defesa e as respostas que permanecerão por decisão do 

grupo são chamadas de CV – Causa Verdadeira. 

Os quatro módulos foram aplicados separadamente sendo o Módulo I 

dividido em duas partes, Módulo I, Fase I e Módulo II, Fase II. 

A primeira parte, com duas questões introdutórias, que trata  do 

conhecimento de estatística, usando o PBL; e a segunda parte, com a apresentação 

de textos formais, introdutórios ao conteúdo de estatística 

 
2.2 MÓDULO I 

 
 

Conteúdo específicos: Conceito de estatística, tabelas e gráficos. 

Objetivo: Ofertar, por meios de textos e explicações teóricas, o que é e para 

que serve a estatística, apresentar aos alunos como é feita uma pesquisa estatística 

e como esses dados são organizados em tabelas e gráficos. 

Conteúdo específicos: Conceito estatístico, tabelas e gráficos. 

Metodologia: Atividades, feitas em grupo, com o auxílio do tutor e modelos 

(passo a passo) das atividades, sempre inspiradas no método PBL. 
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Material necessário: borracha, caneta, lápis, lápis de cor, papel e régua. 

 
 

As atividades desse módulo deverão ser trabalhadas em grupo, de 

preferência por integrantes de uma mesma cela. 

Nesse grupo deve-se selecionar um secretário e um tutor. O secretário 

será a pessoa que ficará responsável em fazer as anotações, organizar e ajudar o 

tutor no direcionamento do conteúdo. 

Neste módulo faremos a seguinte pergunta. - O que é estatística? 

O secretário anotará todas as respostas dos componentes do grupo e a 

essas respostas chamaremos de CA – Causa Aparente, depois o grupo fará uma 

discussão, onde cada um terá oportunidade de defender sua resposta, após a defesa 

das respostas eles selecionarão as que mais se aproximarem do “correto”; a essas 

chamaremos de CVP – Causa Verdadeira Potencial. 

Neste momento passaremos as CVP a uma segunda discussão, que é a 

defesa mais refinada do conceito de estatística, a essas respostas selecionadas 

chamaremos de CV - Causa Verdadeira, que eles mesmos colocarão em uma terceira 

folha apresentando como resposta final (provavelmente nesse momento os alunos 

pedirão livros ou artigos relacionados ao que estão discutindo). 

Após esse momento, será apresentado o restante do material do Módulo I, 

com textos explicativos formais (sobre o que é estatística), como se faz uma coleta de 

dados, como se organiza os dados de uma coleta em tabelas, como se constrói 

tabelas e gráficos. Contudo, eles poderão fazer uma análise comparativa e mais 

discussões sobre suas respostas. Dessa mesma maneira descrita, se procede com 

outra pergunta: - Como podemos apresentar os dados de uma pesquisa, para facilitar 

a visualização? 

E assim procede-se, da mesma forma que a anterior, respeitando todos os 

passos. 

Ao final desse estudo, espera-se que os alunos sejam capazes de entender 

sobre o conteúdo de estatística, O que é? Para que serve? Como se faz? Saber como 

se faz uma pesquisa estatística, como se organiza os dados colhidos em tabelas e 

como apresentá-los em gráficos. 
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Conteúdo específicos: Ler e interpretar dados estatísticos, dos textos 

específicos, sobre a situação penitenciária no Mundo, Brasil e Paraná. 

Objetivo: ler e interpretar os textos,  fazer levantamento de dados, 

organizar tabelas, construir gráficos. 

Metodologia: Atividades, feitas em grupo, com o auxílio do tutor e 

modelos (passo a passo) das atividades, sempre inspiradas no método PBL. 

Material necessário: borracha, caneta, lápis, lápis de cor, papel e régua. 

Neste módulo, serão apresentados textos estatísticos, sobre a atual 

situação carcerária do Mundo, no Brasil, e no Estado do Paraná. Tais textos foram 

retirados de fontes oficiais do Ministério da Justiça - Infopen (Informações 

Penitenciárias). 

Como atividades, são propostas a extração e organização de dados, 

construção de gráficos e tabelas, sendo que todas as atividades propostas são 

auxiliadas pelos tutores de cada grupo. 

Ao final do estudo, espera-se que os detentos sejam capazes de: 

 
 

- ler e interpretar matematicamente os dados apresentados, no intuito de 

selecionar alguns desses dados e organizá-los em tabelas; 

- construir os respectivos gráficos e reconhecer a situação carcerária do 

Mundo; 

- saber em qual posição o nosso país se encontra, no que se refere ao 

aprisionamento; 

- ler e conhecer sobre os dados estatísticos do sistema penitenciário no 

Brasil e do Estado do Paraná, no intuito de refletir e se incluir nesses dados, por 

eles organizados. 

- extrair e organizar dados, das partes dos textos que mais lhe chamou a 

atenção, organizar esses dados em tabelas, e apresenta-los em gráficos; a fim de 

saber como fazer essa coleta e organizar os dados de um determinado texto e como 

apresentar esses dados em gráficos, saber qual o tipo de gráfico se adapta aos 

dados e, por fim, conhecer as normas de construção de gráficos e tabelas, como 

títulos, fontes, padrões e normas exigidos para esse conteúdo. 
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2.4 MÓDULO III 

 

 

 

Conteúdo específicos: Apresenta-se conteúdos de aprendizagem 

básica de matemática, conceitos de frações, regra de três, porcentagem, frequênci a 

relativa e frequência absoluta. 

Objetivo: promover, no aluno, conhecimentos  necessários para que 

possa calcular, transformar, relacionar medidas e assim construir gráficos; com mais 

precisão e proporcionalidade matemática. 

Metodologia: Atividades feitas em grupo, com o auxílio do tutor e modelos 

(passo a passo) das atividades, sempre inspiradas no método PBL. 

Material necessário: borracha, caneta, lápis, lápis de cor, papel e régua e 

transferidor. 

Neste módulo são propostas atividades matemáticas que auxiliam na 

produção dos gráficos e tabelas, na extração e organização dos dados e na 

compreensão dos procedimentos estatísticos. São propostos os conceitos de 

frações, regra de três, porcentagem, frequência relativa e frequência absoluta; e 

atividades relacionadas a esse conteúdo. 

Por não ser permitida a entrada de materiais plásticos rígidos e 

perfurantes, como transferidores e compasso, foram impressos alguns 

transferidores em papel e os presos recortam com lâminas de barbear existentes 

nos cubículos para calcular graus e, para a confecção dos gráficos de setores, 

usarão como modelo, as bocas das canecas plásticas. 

 
2.5 MÓDULO IV 

 
 

Conteúdo específicos: Gráficos de setores, barras, colunas, tabelas e 

textos dissertativos sobre a própria vida. 

Objetivo: Estimular a escrita, a interatividade e reflexão dos problemas 

comuns enfrentados  na prisão, criar, construir e descrever gráficos e tabelas 

estatísticas da própria vida. 

Metodologia: Atividades feitas individualmente, porém com o auxílio do 

tutor, sempre inspiradas no método PBL. 

Material necessário: borracha, caneta, lápis, lápis de cor, papel e régua, 

papel quadriculado e transferidor. 
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Neste módulo são aplicadas atividades de cunho pessoal e individual, 

os alunos descrevem pelo seu “olhar” o rito de passagem, do mundo exterior para 

o interior de um presídio. Para isso é apresentado um texto sobre o mesmo 

assunto, porém escrito pelo autor (agente  penitenciário) juntamente a essa 

atividade é solicitado aos alunos que construam um mapa biográfico de sua própria 

vida, relatando atividades cotidianas e significativas que faziam, fazem ou farão; 

antes, durante e depois da prisão, apresentando em forma de textos, gráficos e 

tabelas; e tudo o que achar ser relevante, e que demonstrem por gráficos 

estatísticos tudo o que aprendeu com o material proposto. 

 
3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 
A avaliação é contínua, porém cabe a cada professor optar pela forma 

avaliativa que melhor lhe convém. 

Para avaliar o material pedagógico proposto, será aplicada uma avaliação 

em que exige os conhecimentos trabalhados no produto educacional aplicado. Para 

isso utilizei uma atividade contendo 4 (quatro) exercícios, do tipo qualitativo, onde se 

avaliou o domínio de escrever sobre sua própria vida, extrair dados estatísticos do 

antes e durante a prisão; com perspectivas futuras quando sair da prisão, criar tabelas 

e construir gráficos por meio dos dados que ele mesmo relatou em seu texto. 

 
4 MÓDULO I – CONHECENDO A ESTATÍSTICA 

 

 
No Módulo I, trabalharemos o conceito de estatística  e uma  investigação 

do que sabem sobre esse conteúdo. 

 

 

  Investigação do conceito de estatística pelo método PBL. 

 Definição teórica de estatística. 

  Apresentação e exemplificação de alguns tipos de gráficos e tabelas. 

  Um   breve  panorama   teórico sobre  levantamento de dados e suas 

qualificações. 

  Exercícios, construção de gráficos e tabelas. 

  Revisão do Módulo I. 
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Data:  / /  
Fase 1: Levantamento de Hipóteses 

 

Tutor:    
 

Secretário:    
 

Participantes:    
 

 
 

O que é estatística? 
 

 
N° Causa Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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2a Fase: Resultado das Defesas 

 
 

O grupo encontrou  causas aparentes, após todas defendidas restaram    

Descrever as CVP (Causas Verdadeiras Potenciais) abaixo: 

 

N° Causas Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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3a Fase: Encontrar respostas para cada CVP, verificando se realmente é a resolução 

do problema. 
 

Causa n°    
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Data:  / /  
Fase 1: Levantamento de Hipóteses 

 

Tutor:    
 

Secretário:    
 

Participantes:    
 

 

Como podemos apresentar os dados de uma pesquisa para facilitar 
a visualização? 

 

 
N° Causa Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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2a Fase: Resultado das Defesas 

 
 

O grupo encontrou  causas aparentes, após todas defendidas restaram    

Descrever as CVP (Causas Verdadeiras Potenciais) abaixo: 

 

N° Causas Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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3a Fase: Encontrar respostas para cada CVP, verificando se realmente é a resolução 

do problema 
 

Causa n°    
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4.1 DEFINIÇÃO DOS TERMOS E RELAÇÃO DO CONTEÚDO A 

TRABALHAR - “UM BREVE PANORAMA” 

 
4.1.1 O que é estatística? 

 
 

Estatística é um conjunto de métodos usados para se analisar dados. 

A palavra "Estatística" tem pelo menos três significados: 

 Coleção de informações numéricas ou dados; 

 Medidas resultantes de um conjunto de dados, como; por exemplo, 

médias; 

 Métodos usados na coleta e interpretação de dados. 

 
 

A Estatística pode ser considerada como a representação e explicação 

sistemática de observações quantitativas dos objetos, das relações, dos fenômenos e 

das leis com as quais se é possível realizar inferências12. 

Comumente, associa-se a palavra estatística a números, entretanto, seu 

significado vai além, pois a Estatística é um ramo da Matemática Aplicada que tem 

por objetivo planejar,  coletar e organizar dados, para utilizá-los na tomada de 

decisões. 

Para  um   levantamento estatístico, de uma determinada situação, é 

necessário seguir algumas regras e organização, tais como: 

 
 Definição do problema a ser pesquisado; 

 Planejamento de como será feito o levantamento de dados; 

 Apuração dos dados levantados; 

 Apresentação dos dados; 

 Definir qual a melhor maneira de apresentar, e qual tipo de gráfico 

representará melhor os dados apurados; 

 Análise e interpretação dos dados e conclusão da pesquisa. 
 
 
 
 

 

12Inferência é o ato de inferir ou tirar conclusões. Por exemplo, ao fazer uma análise da própria vida 

podemos concluir (inferir) quais mudanças deverão ser tomadas para possíveis ajustes e melhor 

qualidade vida. 
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4.2 TIPOS DE GRÁFICOS 

 
 

Existem vários tipos de gráficos, e a escolha entre eles está diretamente 

relacionada ao tipo de dados e da informação que se pretende apresentar. 

Cada gráfico possui características que podem valorizar, ou não, a 

apresentação dos dados obtidos, portanto o conhecimento de cada um deles é 

fundamental para uma leitura correta da informação neles contida. 

Mostraremos alguns dos principais gráficos utilizados para apresentações 

estatísticas. 

 
4.2.1 Gráficos e Tabelas 

 

 
Gráficos de Colunas 

 

 
Fonte: Site Edson Cavalcante, 2016. 

 

Gráficos de colunas ou barras verticais são gráficos relativamente simples, mas 

que contribuem muito na apresentação de determinados dados ou resultados colhidos 

em uma pesquisa como por exemplo porcentagem de um evento, apresentação de 

quantidades e índices de qualidade, pois cruzam as informações de acordo com a 
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quantia presente em cada categoria, afinal, ele separa por cores as colunas verticais 

a quantidade de acordo com a categoria em que o valor foi colocado. 

Na   ilustração, temos um gráfico bidimensional, mas podemos também 

apresentá-lo tridimensional. 

 
 

Fonte:  Site Depósito Fhotos, 2016. 

 

 
Gráficos de Barras Horizontais 

 

 
Fonte:  Site Edson Cavalcante, 2016. 
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Gráfico Poligonal ou de Linha 
 
 

 
Fonte: Site Edson Cavalcante, 2016. 

 
 

É formado por segmentos de reta, sendo muito usado para identificar 

tendências de aumento e diminuição de valores numéricos de uma variável, como por 

exemplo, índices de ocorrências de um determinado tipo de crime de uns pais ao longo 

dos anos. 

 

Gráficos em Setores ou Pizza 
 

Fonte: Site Edson Cavalcante, 2016. 
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Todos os gráficos apresentam uma particularidade em facilitar a 

visualização de resultados, o gráfico de setor tem em especial a facilidade de 

apresentar dados de porcentagens. 

 
4.2.2 Tabelas 

 
 

Para construirmos um gráfico primeiramente necessitamos reunirmos 

informações que nos ajudem a decidir o tipo de gráfico que iremos construir, as tabelas 

nos permitem a organizar e sistematizar essas informações. 

Para tanto devemos cumprir algumas normas para elaborarmos nossa 

tabela, as mais importantes são: 

Conter o título a qual se refere o assunto, a fonte de onde estamos retirando 

e a data ou período dessas informações. Vejamos alguns exemplos de tabelas. 

 
CASOS DE FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE E 

ÓBITOS EM BH – 1998-2003 
ANO CASOS ÓBITOS 

1998 27 3 

1999 3 0 

2000 0 0 

2001 8 1 

2002 53 2 

2003 33 0 

TOTAL 124 6 

Fonte: Adaptado do Site Universidade Anhembi Morumbi, 2016. 

 

 

Fonte:  Site: Normas ABNT, 2016. 
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4.2.2.1 Tipos de Variáveis 

 
 

Variáveis são o conjunto de informações e suas características, em 

estatística essas características recebem o nome de variáveis. As variáveis se dividem 

em dois tipos: Qualitativa e Quantitativa. 

Qualitativa é uma variável que está relacionada a um atributo, a uma 

qualidade dos elementos da amostra que iremos analisar. 

Quantitativa é uma variável de valores numéricos, que conseguimos por 

meio de medições ou contagem. 

 
4.2.2.2 Dados e Probabilidades 

 
 

Dados é um conjunto de informações (qualitativa, quantitativa, categóricas 

ou indefinidas) retiradas por meio de observações de um determinado acontecimento. 

Probabilidade é a chance ou a possibilidade de algo acontecer em um determinado 

evento. Podemos calcular a porcentagem dessa possibilidade ou a 

probabilidade utilizando os dados retirados do evento que se queira estudar. 

 
 

4.2.2.3 Eventos e Espaço Amostral  de um Evento 

 
 

Podemos citar, como exemplo de Eventos,  o acontecimento ou o 

experimento a ser estudado. Já Espaço Amostral de um Evento é todo o conjunto de 

possibilidades que aquele experimento ou acontecimento pode ocorrer, ou seja, é o 

conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. 

 
4.2.2.4 Frequência de um Evento 

 
 

Frequência de um Evento, ou Experimento, é o número de vezes que 

determinada situação ocorre. 

 
4.2.2.5 Frequência Relativa de um Evento 

 
 

Frequência relativa de um evento é a razão entre a sua frequência e a 

frequência total do experimento. 
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4.2.2.6 Frequência Acumulada de um Evento 

 
 

Frequência acumulada de um evento ou experimento é o número de vezes 

que ele ocorre. 

 
4.3 PORCENTAGEM 

 
 

A porcentagem é um conceito matemático importante para o estudo de 

estatística, pois com ela conseguimos avaliar a proporção de uma quantidade ou 

grandeza em relação à outra. 

A seguir, veremos alguns dados estatísticos sobre expectativa de vida 

no Brasil. 
 
 
Leia o texto, a seguir, e observe os exemplos: 

 
 

A taxa de fecundidade do país caiu de 6,16 filhos por mulher para apenas 

1,57 filhos em pouco mais de sete décadas – de 1940 para 2014. Em 

contrapartida, a expectativa de vida da população aumentou 41,7 anos em 

pouco mais de um século. Em 1900, a expectativa de vida era de 33,7 anos, 

dando um salto significativo em pouco mais de 11 décadas, atingindo 75,4 

anos em 2014 (OLIVEIRA, 2016, p.58). 

 

 

Sobre o texto acima podemos retirar algumas informações (dados) que nos 

ajudarão a fazer um gráfico estatístico, vejamos: 

 
 Taxa de fecundidade do país de 1940 a 2014 foi de 6,16 para 1,57 

filhos por pessoa. 

 
 A expectativa de vida saltou de 33,7 anos em 1900 para 75,4 anos 

em 2014. 
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Expectativa de vida 
do Brasileiro 

Taxa de Fecundidade 

1940 2014 

 6,16  

   

   

   

  
 

   

   1,57  

 

   

 75,4 anos  

   

   
   
   

 33,7 anos    

     

     

1900 2014 

EXPECTATIVA DE VIDA NO BRASIL 

 

 

Tabela 1 – Relação Ano x Taxa de Fecundidade 
 
 
 

Filhos por mulher no Brasil 1940 – 2014 
Fonte: Oliveira (2016, p.58) 

Tabela 2 – Relação Ano x 

Expectativa de vida 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Oliveira (2016, p.58) 

 

 
Vejamos como ficam a construção dos gráficos ao usar os dados da tabela 

expectativa de vida no Brasil 1900 – 2014: 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autor, 2016 Fonte: Autor, 2016 

 
 

Exercício: 

 
 

1 – Seguindo o exemplo acima faça uma pesquisa estatística na sua cela 

com os seguintes levantamentos de dados: 

 
- Média de idade entre os detentos? 

- Raça/etnia predominante? 

  

1940 2014 

6,16 1,57 

 

Expectativa de vida no Brasil 1900 - 2014 

  

1900 2014 

33,7 75,4 
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- Quantos anos frequentou a escola? 

- Quantos filhos? 

- Quantos são reincidentes? 
 
 

 

pesquisa. 

a). Com esses dados em mãos verifiquem a (variável) ou o tipo de 

 
 

b). Coloque esses dados de forma organizada em uma tabela. 

c). Construa um gráfico de colunas e um de setor (pizza) para demonstrar 

esses dados. 

 
 

Para facilitar o entendimento desse exercício, faremos a resolução com 

dados fictícios, simulando uma situação real. 

 
Resolução: 

Para resolvermos esse exercício primeiramente devemos criar uma tabela 

para coleta de dados. 

 
Tabela 1 – Coleta de dados na cela 

 
 

Nome 

 
Idade 

 
Reincidente 

 
Raça/cor 

Quantos anos esteve 

na escola 

 
Quant. Filhos 

Pedro 20 Não Negra 7 anos 0 

André 22 Sim Negra 8 anos 2 

Tiago 25 Sim Negra 5 anos 0 

João 29 Sim Parda 13 anos 3 

Tomé 34 Não Branca 4 anos 4 

Simão 42 Sim Branca 8 anos 0 

Paulo 46 Sim Parda 7 anos 3 

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2016 

 

 
Agora, com todos esses elementos em “mãos”, faremos gráficos para 

apresentarmos os dados que estão na tabela: 
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1º - Idade Presos da Galeria    
 
 
 

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2016 

 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2016 
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Fonte: Dados coletados pelo autor, 2016 

 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2016 

  Etnia  
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Fonte: Dados coletados pelo autor, 2016 

 
 
 
 

5 MÓDULO II – ESTATISTICAMENTE FALANDO 

 
 

Objetivo: extrair dados de textos e construir tabelas e dados 

Trabalharemos, nesse módulo, a funcionalidade de estatística por meio da 

contextualização do cotidiano penal, textos reflexivos, estatísticos e informações da 

rotina do preso dentro do seu espaço tempo prisional servirão de base para o 

aprendizado, por meio de exercícios, leituras, vídeos e redações, contextualizando 

sua própria condição de vida, com conteúdo de estatística  e aprendendo a 

interpretação de gráficos e tabelas. 

 

  Leitura de textos sobre o atual sistema carcerário; 

  Resenhas e discussões dos textos; 

  Aprender a coletar dados, criar tabelas e construir gráficos a partir dos 

textos apresentados; 

  Exercícios de revisão e reflexão. 
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5.1 TEXTO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS SOBRE A SITUAÇÃO 

CARCERÁRIA NO BRASIL 

 
O relatório a seguir foi divulgado  na tarde do dia (22/03/2016) pelo 

Despertamento de Informações Penitenciárias (Ministério da Justiça). O documento 

faz um diagnóstico bastante completo do atual  sistema prisional brasileiro e 

demonstra, com números, o caos existente dentro das nossas celas. 

A população carcerária, por exemplo, cresce ano após ano no País. Muitos 

presos condenados estão em estabelecimentos destinados a provisórios. Muitos 

provisórios estão detidos a mais tempo do que deveriam. E os ambientes estão 

superlotados. Prioritariamente por jovens negros e de escolaridade baixa. 

O Infopen (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias) é um 

sistema de informações estatísticas atualizado pelos gestores dos estabelecimentos 

penitenciários desde 2004. Esta é a primeira vez, porém, que ele recebe o formato de 

um relatório detalhado. Os dados fazem referência ao primeiro semestre de 2014. 

O primeiro número, divulgado nas 148 páginas do documento, diz respeito 

à quantidade total de indivíduos presos no Brasil: 607.731, sendo 579.423 deles em 

prisões comuns, 27.950 em secretarias de segurança ou carceragens  de delegacias 

e 358 em presídios federais. Desde 2000, essa população cresceu, em média, 7% ao 

ano, totalizando um crescimento de 161% (valor dez vezes maior que o crescimento  

do total da população brasileira, que apresentou aumento de apenas 16% no período, 

média de 1,1% ao ano). Se o ritmo se mantiver, em 2022, ultrapassará a marca de um 

milhão de indivíduos. Em 2075, uma em cada dez pessoas estará em situação de 

privação de liberdade. 

Quarta maior população carcerária do mundo. No ranking mundial, a 

população carcerária do Brasil ocupa a quarta colocação, perdendo apenas para 

Estados Unidos (com 2.228.424), China (com 1.657.812) e Rússia (com 673.818). 

Neles, diferentemente daqui, no entanto, os números têm diminuído com o passar dos 

anos. Entre 2008 e 2013, os três reduziram a taxa de pessoas presas em 8%, 9% e 

24%, respectivamente. 

Onde cabem 10, existem 16, o relatório aborda ainda um dos mais graves 

problemas das cadeias brasileiras, a superlotação. Existem 376.669 vagas para os 

607.731 presos. Ou seja, há um déficit de 231.062 vagas e uma taxa de ocupação de 
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161% – o que faz com que, em um espaço concebido para 10 pessoas, existam por 

volta de 16. 

Além disso, enquanto entraram 155.821 indivíduos no  primeiro semestre 

de 2014, saíram 118.282. Isso quer dizer que, para cada 75 pessoas que saíram, 100 

pessoas entraram em nossas prisões. Como se não bastasse, 41% das pessoas 

privadas de liberdade são presos sem condenação. 

A maioria é jovem, negra e de escolaridade baixa. Analisando o perfil dos 

presidiários brasileiros, alguns dados de cara chamam a atenção. O primeiro: dois em 

cada três presos são negros. O que torna o cenário ainda mais grave é o fato de ele 

andar na contramão dos números totais da população. Enquanto a porcentagem de 

pessoas negras no sistema prisional é de 67%, na  população brasileira em geral ela 

é significativamente menor, de 51%. 

Dois em cada três presos são negros. Além disso, a maioria deles é jovem: 

31% possuem de 18 a 24 anos, 25% possuem de 25 a 29 anos e 19% possuem de 

30 a 34 anos. E a maioria também tem escolaridade baixa: 53% têm ensino 

fundamental incompleto (contra 12% que têm ensino fundamental completo), 11% têm 

ensino médio incompleto (contra 7% que têm ensino médio completo), 9% são 

alfabetizados sem cursos regulares e 6% são analfabetos. Apenas 2% possuem curso 

superior. 

O Tráfico é o principal crime, entre a população carcerária brasileira, 27% 

respondem pelo crime de tráfico de entorpecentes. Em seguida aparece o roubo, com 

21%. Na terceira colocação dos mais praticados está o homicídio, respondido por 

14%, e em quarto o furto, por 11%. 

 
Exercício: 

1 - O texto acima apresenta vários dados informativos  sobre a atual 

situação prisional no Brasil. Após uma leitura atenciosa, crie tabelas e construa 

gráficos com os dados que mais lhe impressionou, (mínimo  seis). Siga corretamente 

o “padrão” de tabelas e gráficos apresentado no módulo I, tente usar pelo menos três 

tipos de gráficos diferentes. 
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5.2 APRESENTAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICO DO SISTEMA PRISIONAL DO 

ESTADO DO PARANÁ 

 
Segundo a Revista Eletrônica BEMPARANÁ, a população carcerária 

do Paraná cresce 29,4%, esse aumento ocorreu em cinco anos. Estado tem o quinto 

maior número de presos do País. 

Em cinco anos, a população carcerária do Paraná registrou um crescimento 

de 29,4% e já atinge 28.702 pessoas, aponta o novo relatório do Infopen (Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias), divulgado ontem pelo Ministério da Justiça. 

No mesmo período, o número de presos em todo o Brasil disparou 45,7%, chegando 

a 607.731, com um crescimento de 7% ao ano no número de prisões desde 2000, 

enquanto o total da população brasileira cresceu em uma média de 1,1% ao ano. 

De acordo com o levantamento, o Paraná possui a quinta maior população 

prisional do Brasil, atrás apenas de São Paulo (219.053), Minas Gerais (61.286), Rio 

de Janeiro (39.321) e Pernambuco (31.510). Os detentos estão espalhados em 35 

unidades prisionais, das quais mais da metade (19 unidades) enfrentam problema de 

superlotação – um problema que tem se agravado no estado, mesmo com a 

construção de 18 unidades prisionais nos últimos 10 anos. 

O documento, que reúne dados de junho de 2014, revela que ao mesmo 

tempo em que viu crescer a população carcerária, o Paraná também viu aumentar o 

déficit de vagas. Em 2009, segundo dados do Infopen daquele ano, o sistema 

penitenciário paranaense possuía 22.633 vagas, o que significa que embora estivesse 

praticamente lotado, não sofria com déficit de vagas. Cinco anos depois, enquanto o 

número de presos cresceu, o número de vagas caiu, passando para 19.300, uma 

redução de 17,2%. 

O dado é preocupante, principalmente tendo-se em vista que o Paraná é 

uma das unidades da federação com maior proporção de entradas por saídas nas 

unidades prisionais. Entre dezembro de 2013 e junho de 2014, o índice do estado foi 

de 2,3, o que significa que para cada 23 pessoas que entraram no sistema prisional, 

somente 10 saíram. Apenas o Distrito Federal (2,6) e o Mato Grosso do Sul (2,4) 

registraram taxa maior. 

Outro ponto negativo, que o relatório revelou, é que grande parte  dos 

presos não possuem assistência jurídica gratuita, o que fere o artigo 5º da Constituição 

Federal, que garante “aos acusados em geral o contraditório, e ampla defesa”. Ao 
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todo, seis unidades penais do estado não possuem a assistência gratuita, o que mina 

as possibilidades de defesa de 2.238 presos. Outra questão a ser resolvida diz 

respeito à saúde. 2.411 presos estão em unidades sem módulo de atendimento. 

Mas, se peca em alguns aspectos, em outros, o estado se destaca. As 

atividades educacionais, por exemplo, contam com 4.315 pessoas envolvidas, o 

terceiro maior número do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais (5.403) e Pernambuco 

(6.426). O Paraná, porém, possui a maior proporção de presos realizando atividade 

educacional, ao lado de Ceará e Pernambuco, com 22%, 20% e 20%, 

respectivamente. 

 
CRIMES: 

Roubo e tráfico de drogas lideram: 

A maior parte da população carcerária do Paraná responde pelos crimes 

de roubo (39,6%) e tráfico de drogas (31,2%), número bastante acima da média 

nacional, já que no Brasil 25% dos crimes pelos quais os homens respondem na prisão 

estão vinculados ao tráfico e 21% a roubo. O levantamento também constatou que 

65,1% dos presos no Paraná foram condenados a uma pena de até oito anos de 

prisão. Apenas 0,4% deles tiveram uma condenação superior a 50 anos. Outro dado 

curioso é que o Paraná é o vice-campeão do país na quantidade de presos 

estrangeiros. São 213, o que deixa o estado atrás apenas de São Paulo (1.796). 

 
Dados Sistema Prisional: 

 
 

Brasil: 

População prisional: 607.731 

Unidades prisionais: 1.424 

Vagas: 376.669 

Déficit de vagas: 231.062 

Taxa de ocupação: 161% 

Taxa de aprisionamento: 299,7 

 
 

Raça, Cor ou Etnia: 

Branca: 31% 

Negra: 67% 
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Amarela: 1% 

Indígena:  0% 

Outras: 1% 

 
 

Estado do Paraná: 

População prisional: 28.702 

Unidades prisionais: 35 

Vagas: 19.300 

Déficit de vagas: 9.402 

Taxa de ocupação: 149% 

Taxa de aprisionamento: 259,0 

 
 

Raça, Cor ou Etnia: 

Branca: 65,9% 

Negra: 32,7% 

Amarela: 0,2% 

Indígena:  0,0% 

Outras: 1,2% 

 
 

Porcentagem de pessoas que aguardam julgamento ou foram 

condenadas por tipo de crime: 

Homicídio: 15,3% 

Furto: 19,1% 

Roubo: 39,6% 

Latrocínio: 4,4% 

Tráfico: 31,2% 

Desarmamento: 7,7% 

Outros: 19% 

 
 

Tempo total de penas das pessoas condenadas: 

Até seis meses: 1,3% 

Mais de seis meses até um ano: 5,1% 

Mais de um a dois anos: 7,4% 

Mais de dois até quatro anos: 26,9% 



140 
 

 

Mais de quatro até oito anos: 24,4% 

Mais de oito até 15 anos: 17,3% 

Mais de 15 até 20 anos: 9,3% 

Mais de 20 até 30 anos: 5,7% 

Mais de 30 até 50 anos: 2,1% 

Mais de 50 até 100 anos: 0,4% 

Mais de 100 anos: 0,0% 

 
 

Exercício: 

 
 

2 - O texto acima apresenta vários dados informativos  sobre a atual 

situação prisional no Brasil e no Paraná. Após uma leitura atenciosa, crie tabelas e 

construa gráficos com os dados que mais lhe impressionou, (mínimo três). Siga 

corretamente o “padrão” de tabelas e gráficos apresentado no módulo I, tente usar 

pelo menos 4 tipos de gráficos diferentes. 

 
 

Exemplos de modelos de gráficos: 

Fonte: Mapa Carcerário do Estado do Paraná, 2014 
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Fonte: Mapa Carcerário  do Estado do Paraná, 2014 

 
 

Fonte: Mapa Carcerário  do Estado do Paraná, 2014 

 

 
6 MÓDULO III – ORGANIZANDO OS CONHECIMENTOS 

 
 

Nesse Módulo trabalharemos um pouco de frações, regra de três, 

porcentagem, frequência  relativa e frequência  absoluta. Após apresentarmos e 

discutirmos sobre esses tópicos teremos uma seção de exercícios que auxiliarão o 

aluno na melhor compreensão e entendimento dos assuntos trabalhados. 
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Fração e Regra de Três: 

 
 

É a forma de representarmos partes iguais de um todo. 

Usaremos, como exemplo, a própria pena imposta por um juiz; onde ele 

determina que o réu receba 8 anos de prisão e que cumpra em regime fechado 1/6 da 

pena. Como podemos representar isso? 

 
1/6 de 8 anos = 8 dividido por 6 = 1,333... isso representa 1 ano e 0,33 

décimos de 1 ano. Para sabermos quantos dias serão esses 0,33 décimos de 1 ano 

usaremos a Regra de três: 

 
Ex: 

1 ano  360 dias 

0,33 ano  x dias 
 
 

Multiplicando em cruz temos: 

 
 

X = 0,33 * 360 

X = 118,8 dias, ou seja, arredondando temos 118 dias. 

 
 

OBS. Veja que para sermos mais exatos precisaríamos fazer outra regra 

de três no que diz respeito ao 118,8. 

 
1 dia  24 horas 

0,8 dia   x horas 

 
Multiplicando em cruz teremos: 

 
 

X = 0,8 * 24 

X = 19,2 horas 

 
 

Encontrando 0,2 horas, teremos: 

1 hora  60 min. 
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0,2 horas  X min. 

 
 

X = 0,2 * 60 

X = 12 min. 

 
 

O tempo exato de permanência na prisão seria 1 ano 118 dias 19 horas e 

12 minutos. 

 
Porcentagem %, Grausº e Regra de Três: 

 
 

Porcentagem é a forma de representar uma determinada fração de outro 

número ou de grandezas diferentes, usando a centena como base de cálculo. 

 
Exemplos: 

 
 

1 - Cinco anos é o tempo de pena em regime fechado que 20 dos 100 

presos de uma determinada prisão terão que cumprir. Para essa prisão em específico 

20%, 20/100 ou, 20 por cento. 

 
2 - Agora se eu digo 20 % dos presos do cubículo XXX de uma determinada 

penitenciária terão que cumprir 5 anos de pena no regime fechado, há quantos presos 

eu me refiro se sei que existem 10 presos nesse cubículo? 

 
Apresento aqui, duas maneiras de resolver esse problema: 

 
 

1º) Por regra de três: 

10 presos  100% 

X Presos  20% 

 
 
 

 
Multiplicando em cruz temos: 

 
 

100X = 10 * 20 → X = 200/100 → X = 2 presos. 
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2º). Multiplicativa direta: 

 
 

20% de 10 presos serão 20*10= 200/100 = 2 presos. 

 
 

Frequência Absoluta (FA) e Frequência Relativa (FR) 

 
 

Citamos como exemplos o que é FA 

 
 

FA no caso do exercício acima seria a quantidade de presos 2 

FR no caso do exercício acima seria a porcentagem dos presos 20% 

 
 

No gráfico de setores, os dados percentuais são distribuídos conforme a 

proporção da área a ser representada relacionada aos valores das porcentagens. A 

área representativa no gráfico será demarcada da seguinte maneira: 

 
 

 

 
Ao concluímos que 1% corresponde a 3,6º, podemos calcular os ângulos 

dos dados percentuais da seguinte maneira: 

 
20% * 3,6º = 72º 

Com o auxílio de um transferidor encontramos: 
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Vamos conhecer um transferidor! 
 
 
 

Para medir ângulos dentro de gráficos de setores (pizza) por meio de um 

transferidor faça uma circunferência de 360º e siga o exemplo abaixo. 

 
 

 
 

 Coloque o transferidor sobre a sua circunferência; 

 Ajuste o centro do transferidor com o centro da circunferência,  ou seja, 

no ponto 0; 

 Colocamos a linha de fé sobre o lado do ângulo; 

 Encontre o ângulo desejado no Limbo e marque; 

 Como na figura, a medida do ângulo C = 20°; D = 70°; E = 90°; F = 110° 

e G = 150°. 



147 
 

 
 

7 MÓDULO IV – PREVISÕES ESTATÍSTICAS PARA O FUTURO 

 
 

Aqui o aluno demonstrará tudo o que aprendeu nos últimos três Módulos. 

Apresentaremos situações problemas que deverão ser resolvidos de forma coletiva 

(grupos) e individual. Por fim o aluno deverá fazer como avaliação final um mapa 

biográfico da sua própria vida antes, durante e depois da prisão, apresentando em 

forma de textos,  gráficos e tabelas tudo o que achar ser relevante para sua 

demonstração estatística. 

O aluno deve descrever alguns episódios da sua vida como entrada no 

sistema penal, e relatos sobre sua rotina  antes,  durante e o que pretende 

posteriormente a prisão. 

Organizar as frações de tempo de cada momento (antes, durante e depois 

a prisão) em uma tabela e demonstrar com gráficos estatísticos o tempo gasto em 

atividades que rotineiramente costuma fazer, ou seja, uma demonstração da sua vida 

até a presente data e um planejamento posterior a prisão, tudo isso em textos, gráficos 

e tabelas. 

 
 

 

  Textos escritos pelo aluno sobre situações cotidianas antes da prisão 

  Textos escritos pelo aluno de situações cotidianas enquanto preso. 

  Textos escritos pelo aluno com perspectivas de vida fora da prisão 

  Trabalho avaliativo final. 
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8 A ENTRADA NO SISTEMA PENAL, SOB A ÓTICA DE UM AGENTE 

PENITENCIÁRIO, E SEGUNDO AS REGRAS DO DEPEN – DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO 

 
8.1 RITUAL DE PASSAGEM DO MUNDO EXTERIOR PARA O INTERIOR DA 

PRISÃO 

 

Não é objetivo dessa proposta de ensino, apresentar os inúmeros fatores 

que levam um indivíduo ao cárcere, porém é necessário mostrar o ritual de passagem 

por ele enfrentado. 

Ao entrar na penitenciária o preso segue os procedimentos padrão de 

inserção ao sistema, marcando simbolicamente um rito de passagem do mundo 

exterior para o interior do cárcere, esse rito acontece em duas etapas: 

A Primeira Etapa consiste em retirar, vistoriar e guardar todos os pertences 

pessoais que o detento traz consigo ao presídio, o que ele não pode levar para a cela 

em que ficará serão entregues logo a sua liberdade, ele fica apenas com o mínimo 

necessário e permitido para a sua permanência na prisão como, por exemplo: itens 

de higiene pessoal, uniforme do presídio (incluindo um chinelo e um tênis), colchão, 

lençol e toalha de banho. 

Sem a roupa o preso passa por uma revista pessoal minuciosa, onde é 

submetido ao detector de metais, seu cabelo e sua barba são raspados por motivos 

de higiene em seguida é lhe passado as instruções quanto às regras disciplinares que 

unidade adota e que devem ser cumpridas ali dentro com a possibilidade de 

agravamento da pena quando essas não forem respeitadas e descumpridas. 

Agora ele está pronto para adentrar a sua cela, desprovido de tudo que lhe 

pertencia e caracterizava sua personalidade, sendo a figura uniformizada aos demais 

detentos, essa será sua nova “identidade” a qual lhe foi imposta com todos os 

estigmas de um detento a qual irão pesar sobre esse indivíduo de agora em diante. 

Para o sistema penal essa é uma maneira planejada para um fim 

determinado, punição e controle do sujeito. 

A Segunda Etapa é o período de triagem, em média vinte dias, essa é a 

fase na qual o preso irá se adaptar ao ambiente carcerário, nesse período ele não tem 

visitas familiares e pátio de sol, o contato com outros detentos é limitado ele se 

adaptará a perca da privacidade, exposição contínua, sujeição às regras. 
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Após o período de triagem o preso é transferido para outra cela e já 

começa a ter o convívio com outros detentos e visitas familiares, contudo alguns se 

tornam peça frágil dentro de todo esse aparato controlador sentem a necessidade de 

voltar às origens familiares, de formar grupos para que possam sentir-se protegidos e 

sobreviver ao que lhe foi imposto, ou seja, precisam do compartilhar humano. A partir 

dessa necessidade se submetem a outros tipos de controle já inseridos a cultura social 

prisional e passam agora a usar uma personalidade representativa para se associar 

ao que lhe é comum como, por exemplo: 

O vocabulário usado, gírias, códigos, maneira de andar, observar, ou seja, 

o homem privado de tudo, cria assim fortemente a necessidade e a ideia de que é um 

ser social local, depende de viver em sociedade e a única que lhe resta é a do cárcere, 

ele terá que tornar natural o que lhe é estranho e estranho o que lhe fora natural. 

 
8.2 A ENTRADA NO SISTEMA PENAL SOB A ÓTICA DE UM DETENTO, 

SEGUNDO AS REGRAS DO DEPEN – DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 

 
Faça um resumo de 20 a 30 linhas, descrevendo como foi seu primeiro 

contato com as grades de um presídio, seus medos, dúvidas, anseios, como foi a 

recepção pelos agentes e os procedimentos aplicados, depois responda algumas 

perguntas fundamentais para a continuação do ensino de estatística. 

Descreva com riqueza de detalhes sua rotina diária, quando estava livre 

(antes de vir para a prisão), horários de trabalho, tempo de estudo, lazer,  tempo com 

a família, religião e outras atividades. 

Da mesma forma descreva sua rotina  diária dentro  da prisão. 

Continuando, descreva como será sua rotina diária quando sair da prisão. 

Com base na sua experiência de vida descreva o que você espera do 

sistema prisional, quais os aspectos positivos e negativos que você enxerga no 

presídio em que está o que você sugeria para uma mudança efetiva, onde ajudaria na 

ressocialização do detento? 

Agora que você já descreveu suas rotinas antes, durante e depois da prisão 

organize esses dados em uma ou mais tabelas e construa os gráficos para que você 

possa apresentar de forma estatística o seu planejamento de vida. 
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Exercício de apoio: 

 
 

1 - Considerando um mês de 720 horas e as informações abaixo, construa 

um gráfico em colunas que demonstre as horas que permanecem presos na cela, as 

horas de pátio de sol, pátio de visitas familiares e as horas que permanecem dormindo, 

caso necessário você pode contar com o auxílio do seu tutor. 

 
- Um dia 24h 

- Um mês 720h 

- Pátio de sol 6 h por semana 

- Pátio de Visitas 6 h por semana 

- Horas de sono (individual) 

- Fazer tabelas e gráficos. 
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ANEXO A – Material de apoio para confecção dos Ângulos e Gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


