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RESUMO 

 

A cultura de um país é algo marcante e envolve fatores que permeiam o campo 
filosófico, sociológico, antropológico, linguístico e da comunicação. Mudá-lo não é 
uma tarefa fácil, principalmente quando se faz alusão a comunidade prisional 
brasileira, cheias de conflitos diários. O uso do letramento crítico como prática 
transformadora, no falar da ressignificação como um meio de mudança nos aspectos 
sociais e individuais tornou-se a mola propulsora desta pesquisa que nasceu do 
interesse em averiguar sobre a ressignificação promovida através da leitura e do ato 
de resenhar a história lida. Optamos pela pesquisa-ação de natureza qualitativa 
etnográfica com a utilização de questionários e rodas de conversa, buscando 
sustentar nossos argumentos. Os sujeitos do presente estudo foram os detentos do 
sistema prisional do município de Porto Velho. O universo quantitativo pretendido foi 
composto por 12 (doze) alunos. As contribuições teóricas sobre o letramento crítico 
foram baseadas em Soares (2004, 2012); Street (1995); Moita Lopes (2006); Elliot 
(1997); Freire (1970, 1989); Monte Mor (2007); Kumaradivelu (2006). O estudo 
apontou para o fato de que a ressignificação, por meio da leitura, permitiu ao apenado 
compreender não somente a si mesmo, mas ao mundo que o envolve, sobretudo 
quando esse recurso pudesse transformá-lo. 
 
Palavras-chave: Letramento crítico. Ressocialização. Ressignificação. Sistema 

prisional.   



 

 

 

ABSTRACT 

The culture of a country is something remarkable and involves factors that permeate 
the philosophical, sociological, anthropological, linguistic and communication fields. 
Changing it is not an easy task, especially when alluding to the Brazilian prison 
community, full of daily conflicts. The use of critical literacy as a transformative practice, 
in terms of resignification as a means of changing social and individual aspects, 
became the driving force behind this research, which was born from the interest in 
finding out about the resignification promoted through reading and the act of reviewing 
story read. We opted for action research of qualitative ethnographic nature using 
questionnaires and conversation circles, seeking to support our arguments. The 
subjects of the present study were the prisoners of the prison system in the city of 
Porto Velho. The intended quantitative universe was composed of 12 (twelve) 
students. Theoretical contributions on critical literacy were based on Soares (2004, 
2012); Street (1995); Moita Lopes (2006); Elliot (1997); Freire (1970, 1989); Monte Mor 
(2007); Kumaradivelu (2006). The study pointed to the fact that ressignification, 
through reading, allowed the prisoner to understand not only himself, but the world that 
surrounds him, especially when this resource could transform him. 

 

Keywords: Critical literacy. Resocialization. Resignification. Prison system. 
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INTRODUÇÃO 

A leitura é uma prática fundamental no desenvolvimento do ser humano e uma 

atividade permanente no cotidiano das pessoas e a escola possui um papel importante 

nesse processo. O hábito da leitura deve ser influenciado, principalmente no contexto 

extraclasse onde o despertar da visão crítica e de mundo esteja presente. O 

letramento, associado a outras metodologias, torna-se uma prática educativa que 

deve ser inserido em culturas diferenciadas, como a dos apenados, aliadas às novas 

tecnologias e desafios que a sociedade pós-moderna proporciona. Assim, torna-se 

imprescindível discutir sobre a relevância do papel e do desenvolvimento da leitura e 

escrita no cotidiano educacional de pessoas privadas de liberdade, como forma de 

ressocialização efetiva.  

O meu despertar educacional começou nos idos de 1977, primeiros passos, 

primeiros sonhos, segue então a caminhada e, em 2002 a conclusão do curso de 

licenciatura plena em Letras/Português pela União das Escolares Superiores/ 

UNIPEC, em Porto Velho - Rondônia. Já graduada, iniciei minha experiência de 

investigação através do processo de aquisição pela leitura. A princípio no ensino de 

língua portuguesa, executando projetos de pesquisas para crianças da rede estadual 

e particular. Com o objetivo do aperfeiçoamento constante conclui a especialização 

em psicopedagogia institucional/clínica, gestão de pessoas e, mais recentemente, o 

bacharelado em ciências jurídicas, pelo Centro Universitário São Lucas/UNISL.  

Em 2018, iniciamos a pesquisa pedagógica, no sistema carcerário feminino 

do município de Porto Velho, transferido, passando posteriormente, para a Associação 

Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso – ACUDA, cujo foco era o 

ensino de resenhas críticas. Durante o primeiro contato com a comunidade prisional, 

começamos a observar como se dava o resultado da leitura no público com o qual 

estávamos lidando, visto que, sobre nosso olhar, havia certo distanciamento entre a 

leitura e assimilação do objeto ali estudado. O cenário nos fez sentir a necessidade 

de investigar e, posteriormente, descobrir qual o nível de compreensão e 

entendimento do conteúdo ali absorvido através da resenha derivada da leitura e qual 

a ressignificação social e cultural seria promovida, levando à indagação de que, em 

verdade, o que liam? Os apenados aprendiam ou apreendiam tais conhecimentos e 

qual o caráter transformador neles era produzido? Após a experiência inicial, 
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idealizamos a investigação de cunho etnográfico onde, mais uma vez, pudemos 

observar o grau de assimilação e conhecimento dos discentes.  

Assim sendo, o objetivo dessa pesquisa consistiu em averiguar se há uma 

ressignificação individual e social do sujeito através do letramento crítico, utilizando 

resenhas. Para tanto, passamos a ministrar aulas que eram compostas de leitura dos 

textos, seguidos de exercícios para inferir o grau de entendimento pós-leitura. 

Percebemos que para ir além da remição haveria a necessidade de traçar um foco e 

buscar alcançar o objetivo de educar desenvolvendo a atenção, reflexão e 

envolvimento no que se refere a ressignificação social e cultural. Como aporte teórico 

utilizamos o letramento crítico (SOARES, 2004, 2012; STREET, 1995; MOITA LOPES, 

2006; ELLIOTT, 1997; FREIRE, 1970, 1989; MONTE MOR, 2007; KUMARADIVELU, 

2006). 

A pesquisa está dividida em três momentos, sendo o primeiro a pesquisa 

bibliográfica. No segundo momento, foram ministradas aulas periodicamente aos 

alunos do sistema prisional, com práticas e exercícios de leitura e resenhas, cujos 

temas foram de livros variados. Vencido o primeiro momento, foram então indicados 

dois livros, os quais serviram para dar suporte à pesquisa, visando a: observar e 

diagnosticar o letramento aplicado no acompanhamento da leitura e escrita dos livros; 

analisar a visão crítica e a ressignificação pós-leitura; despertar valores por meio da 

leitura e resenha de livros lidos; analisar por meio de questionário a importância dada 

às obras, especificamente em relação à percepção do tema e relevância para com 

sua realidade, num comparativo entre os dois livros; observar e analisar, por meio de 

roda de conversa e posterior preenchimento de questionários, a leitura dos livros 

escolhidos e a percepção dos temas, com uma análise de sua diferença de linguagem 

e de visão, do século XIX para o XXI, e da contribuição dessa leitura para cada 

indivíduo;  analisar, por meio de questionários, o que a leitura contribuiu para a 

compreensão nos aspectos políticos, sociais, religiosos e nos direitos dos cidadãos e, 

ainda com base nas respostas dos questionários, se os temas dos dois livros poderiam 

contribuir para promover uma mudança de vida. No terceiro momento indicamos dois 

livros que serviram para dar suporte à pesquisa e por fim distribuímos e colhemos 

questionários para subsidiar a pesquisa e termos material para embasar a presente 

pesquisa. 

A busca não se prendeu somente à interpretação das resenhas escritas, 

resultado das leituras realizadas pelos discentes, mas abrangeu a análise e 
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compreensão das práticas pedagógicas realizadas, tais como leitura e escrita de 

textos, realização de exercícios gramaticais, ensinamentos sobre língua portuguesa 

em todo o seu contexto, interpretação de textos, dinâmicas pedagógicas, mostra de 

vídeos, rodas de conversa e, por fim, assimilação do conteúdo dos livros lidos. E 

também o desenvolvimento e despertar de uma nova forma de ver a vida, ressignificar 

o novo, se permitindo mergulhar novamente no rio do conhecimento e nele perceber 

que o enredo escrito com a mesma caneta já não tem mais o mesmo significado. 

O levantamento bibliográfico permitiu a construção da fundamentação teórica, 

que serviu de base de estruturação do estudo. Analisados e lidos textos (livros, 

apostilas, sítios na internet) que trouxeram, em seu conteúdo, caracterizações, relatos 

ou passagens sobre letramento. Após isso, inciamos a estruturação dos questionários 

que serviriam de base para a coleta de dados. A escrita teve início no primeiro 

semestre de 2018 e a coleta no segundo semestre do corrente ano. 

Optamos pela pesquisa-ação de natureza qualitativa etnográfica. Tal 

modalidade é uma metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa educacional, 

estuda padrões existentes no comportamento e nos pensamentos humanos, que são 

demonstrados no seu dia a dia e em suas interações sociais. Essa área do 

conhecimento tende a se preocupar em focar nos trabalhos voltados para as minorias 

(MATTOS, 2001, p. 12), procurando entender como os sujeitos representam seus 

grupos, considerando-os em suas particularidades. 

Na pesquisa etnográfica, o pesquisador-observador tem a opção de utilizar 

vários instrumentos de pesquisa, entre eles, entrevistas, questionários, diários de 

participantes, gravações em vídeo e áudio, documentos, relatos dos participantes etc., 

para que possa interpretar o objeto de estudo a partir de ângulos distintos. 

Para a coleta dos dados, foram utilizados questionários, que foram 

respondidos pelos discentes (V. Apêndice II). A metodologia se desenvolveu da 

seguinte forma: primeiramente foi distribuído um questionário visando a colher 

informações acerca de cada reeducando. Após essa fase, foram ministradas aulas 

visando a ensinar como se resenham livros, utilizando atividades e exercícios (V. 

Apêndice III) sob a perspectiva do letramento crítico, para verificar a percepção dos 

alunos, como apreendem e desenvolvem o raciocínio lógico da leitura. Foram 

distribuídos dois livros – “Memórias de um Sargento de Milícias” e “O Cortiço”, com a 

solicitação de que elaborassem uma resenha crítica. Após essa etapa, aplicamos 

novo questionário, para averiguar a absorção da leitura, a correção da resenha e o 
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desenvolvimento do pensamento crítico. O passo seguinte foi a realização de uma 

roda de conversa e a aplicação de novo questionário, desta vez com o intuito de inserir 

o contexto social no despertar da visão crítica, cujo foco era a ressignificação de 

valores e conceitos. 

O desenvolvimento da dissertação está estruturado em quatro capítulos. O 

primeiro discute a metodologia da pesquisa. O segundo capítulo disserta sobre o 

sistema prisional no país, citando as trilhas educacionais e rebuscando os avanços e 

os retrocessos do ensino num sistema fechado (BRASIL, 1988). Dialoga ainda sobre 

a remição de pena prevista pela Resolução nº 044/CNJ (LEP, 1984), tanto no âmbito 

nacional como no município de Porto Velho, cuja inserção se deu no ano 2012. Mostra 

as atividades ministradas durante as aulas e também a análise dos efeitos dessas 

aulas na percepção dos alunos.  

O terceiro capítulo analisa a assimilação dos novos conhecimentos e a 

aplicação pós cárcere, enquadrando as teorias de Bakhtin e seus sujeitos do discurso, 

o dialogismo e a interação constitutiva do letramento (BAKHTIN, 2018, p. 45), na visão 

de Bakhtin. Nesse capítulo discutimos sobre a ressignificação do “acreditar onde tudo 

pode ser modificado”, conceito utilizado na psiquiatria e na programação 

neolinguística, assim como o letramento crítico, que entre seus riscos e rabiscos pode 

ofertar a novos horizontes e mudanças comportamentais e sociais.  

O quarto capítulo analisa os questionários aplicados, buscando traçar o perfil 

sociocultural do pesquisado. Aqui nossa investigação se prendeu a conhecer a 

percepção dos pesquisados quanto às aulas orientadas pelo letramento crítico. Em 

seguida, oferecemos aos pesquisados a oportunidade de promoverem reflexões sobre 

práticas do letramento crítico (3º questionário - roda de conversa), ampliando os 

repertórios sobre os livros propostos e o processo dialógico de leiturização e 

letramento crítico junto à comunidade carcerária. Por fim, apresentamos as 

considerações finais no qual pretendemos mostrar como os elos entre as citadas 

áreas de estudo contribuem para os fins que objetivamos. 
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1 METODOLOGIA 

1.1 Pesquisa Ação 

Nesta dissertação trabalha-se com a pesquisa-ação de natureza qualitativa 

etnográfica. Nela, há a possibilidade de o pesquisador intervir no corpus da pesquisa, 

oportunizando a análise e permitindo aos participantes a aquisição de novos saberes. 

Dispôs-se, dessa forma, de uma ferramenta de investigação para que o pesquisador 

tivesse condições de refletir criticamente sobre cada atividade desenvolvida durante 

o exercício pesquisado, perquirindo as etapas e os fenômenos apresentados, para 

interpretá-los segundo a idealização dos envolvidos na ação. 

Para tornar isso possível, procedemos a uma abordagem interpretativa do 

conhecimento adquirido pelos indivíduos pesquisados em seu mundo, tendo o 

pesquisador uma postura de compreensão, selecionando e identificando os 

significados esboçados pelas pessoas envolvidas na pesquisa.  

Dessa forma, pode-se dizer que a pesquisa, de cunho qualitativo, assegurou 

veracidade às falas e aos depoimentos dos envolvidos, uma vez que seus discursos, 

direto ou indireto, são ouvidos e interpretados. Nesse contexto, as análises buscam 

pela fidelidade nas descrições, buscando detalhar minuciosamente os fenômenos e 

os elementos que os envolvem (DENZIN; LINCOLN, 2006). Assim sendo, quando 

optamos pela pesquisa qualitativa, buscamos, de certa forma, detalhar os dados 

colhidos durante o processo, primando pela fidedignidade das interpretações das 

ações, dos comportamentos, da carga emocional transcrita; assim como as 

experiências individuais visualizadas durante a pesquisa.  

A desenvoltura da pesquisa-ação foi importante para se alcançarem os 

propósitos pretendidos, já que tal metodologia pode ser considerada uma pesquisa 

social com base empírica, que pode ser concebida e realizada em associação com 

uma ação, na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 

ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 

2003, p. 14). 

É oportuno ressaltar que a pesquisa-ação aqui realizada possibilitou 

averiguar, portanto, “dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, 

conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo 

de transformação da situação” (THIOLLENT, 2003, p. 21). Isso seguiu todos os 

elementos que, segundo Barbier (2002), caracterizam uma pesquisa-ação: uma 



17 

 

situação alusiva a um citado contexto que precise de um diagnóstico ou uma situação 

passível de melhoria; a criação de ferramentas e/ou estratégia de trabalho; a 

fomentação de estratégias; a avaliação de sua eficiência; e compilação, análise, 

compreensão de uma nova situação, resultado final do processo. 

É certo falar que a pesquisa proposta neste trabalho, além de propiciar um 

caráter participativo do pesquisador, traz em si um impulso democrático e uma grande 

contribuição à mudança social. A pesquisa-ação é muito utilizada em projetos de 

pesquisa educacional e, conforme narra Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e 

TONUZ, 2006, p. 2), com “a orientação metodológica da pesquisa-ação, os 

pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e 

conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico”, o que 

proporcionaria, de certo modo, ao pesquisador, condições necessárias para atuações 

investigativas, que podem vir a transformar certas situações no campo do objeto 

pesquisado. 

Para dar embasamento à teoria, rebuscamos o pensamento de Kemmis e Mc 

Taggart (1988, apud ELIA e SAMPAIO, 2001, p.248), os quais ampliam o 

entendimento do conceito de pesquisa-ação: 

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 
coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 
melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e 
educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de 
situações onde essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-
ação apenas quando ela é colaborativa. (KEMMIS e MC TAGGART,1988, 
apud ELIA e SAMPAIO, 2001, p.248). 

O modelo de pesquisa-ação é um modelo utilizado nas últimas décadas. Ele 

traz um aspecto bem inovador e enfoca três pontos que merecem destaques e devem 

ser observados, tais como o caráter participativo, o impulso democrático e a 

contribuição à mudança social. Entre tantos benefícios, destaca-se o de que a 

pesquisa permite a seus participantes um processo de autoconhecimento, bem como, 

quando ela foca no grupo pesquisado e se prende à educação, pode efetivamente 

promover certas transformações. Elliott (1997, p.15) afirma que a pesquisa-ação 

permite superar as lacunas existentes no que se refere à pesquisa educativa e à 

prática docente, ou seja, seus resultados ampliam a capacidade de compreensão dos 

docentes e suas práticas, favorecendo, com isso, amplamente as mudanças. 

A pesquisa-ação deve ser vista como uma prática reflexiva em que a questão 

social, objeto da presente dissertação, pode ser tratada como um processo a ser 
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investigado. Segundo Elliot (1997, p.17), a pesquisa-ação é um processo que se 

modifica continuamente em espirais de reflexão e ação, onde cada espiral inclui: 

aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que se quer 

melhorar ou resolver; formular estratégias de ação; desenvolver essas estratégias e 

avaliar sua eficiência; ampliar a compreensão da nova situação e proceder aos 

mesmos passos para a nova situação prática. 

Ao pensar no indivíduo como ser capaz de adquirir novos conhecimentos, é 

necessário ir buscar a fase infantil, na qual deu-se início ao processo de aquisição 

educacional. É nessa fase essa em que se adquirirá novos conhecimentos, 

associados às experiências vividas no seio familiar e social. Diante do 

aperfeiçoamento intelectual, essa criança mescla o que podemos chamar de 

conhecimento prévio – aquele que traz consigo – com o conhecimento adquirido – 

obtido intelectualmente. São esses conhecimentos que irão construir sua base, 

tornando-o inserido dentro da sociedade de fato, com seus deveres e obrigações 

constitucionalmente prescritos. 

Decerto que, independentemente da idade, o instruído é que detém o código 

escrito, pois foi ele que passou por todo um processo de aquisição da leitura e da 

escrita e, após isso, já letrado, tem a capacidade de usá-lo, com vista a interagir em 

seu meio social. É nesse contexto que Soares afirma que: 

Alfabetização e letramento são, pois, processos distintos, de natureza 
essencialmente diferente; entretanto, são interdependentes e mesmo 
indissociáveis. A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita – não 
precede nem é pré-requisito para o letramento, isto é, para a participação em 
práticas sociais de escrita, tanto assim que analfabetos podem ter certo nível 
de letramento: não tendo adquirido a tecnologia da escrita, além disso, na 
concepção psicogenética de alfabetização que vigora atualmente, a 
tecnologia da escrita é aprendida não, como em concepções anteriores, com 
textos artificialmente para a aquisição das “técnicas” de leitura e de escrita, 
mas através de atividades de letramento, isto é, de leitura e produção de 
textos reais, de práticas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 2004, p. 5-
6). 

O termo letramento se refere ao processo pedagógico de aquisição e de 

domínio da capacidade de apreender, que envolve o ato de ler, escrever e interpretar 

textos, buscando tornar o indivíduo alfabetizado. Isto posto, seria certo dizer que esse 

processo implica o envolvimento de vários ambientes; portanto, não se dá somente 

na escola. Num contexto social, o ambiente no qual vivemos, o qual frequentamos, 

juntamente com os objetos que fazem parte da rotina diária de vida em sociedade 

fazem parte dessa aquisição.  
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Nos teóricos Vygotsky (2003) e Piaget (1982), ver-se-á que, com base em 

seus estudos, o aprendizado se dá pelo convívio e pela mesclagem de estruturas e 

contextos, internos e externos. A dissimetria entra ambas é que, para Vygotsky, o 

processo sofre forte influência do meio social em que o indivíduo vive, enquanto que, 

para Piaget, o processo sofre apenas uma ingerência na construção do conhecimento. 

1.2 Letramento Crítico  

Está cada vez mais em voga o termo letramento crítico. Em qualquer lugar 

que se disponha ao estudo e ensino da linguagem, encontramos cada vez mais 

pesquisas cujo foco se prende a área dos estudos da linguagem, especificamente no 

que tange a letramento. Com a evolução da linguagem, tanto no Brasil quanto nos 

países desenvolvidos avançam pesquisas buscando aprimorar esse organismo vivo 

que é a língua e a linguagem. Pois bem, quando situamos esse estudo no Brasil, 

encontramos teóricos como Silva (2011), que diz que o vocábulo surgiu nos anos 70, 

partindo de estudos assinados pelo educador Paulo Freire, objeto de estudo que no 

decorrer dos anos vindouros inspirariam diversos autores a se dedicar ao estudo da 

temática e a seguir a mesma linha de pesquisa ou seja o letramento utilizado como 

uma prática social, saindo do contexto do mero mecanismo de alfabetização. Ainda 

rebuscando a autora para exemplificar tal pesquisa e situar no contexto social 

existente à época o que sedimentaria sua aplicação futura “[...] a perspectiva de 

‘iletrado’ como o sujeito a quem foram negadas a justiça social e as mais altas 

posições nas relações de poder, fez surgir o termo letramento com uma perspectiva 

social” (SILVA, 2011, p. 109).  

Oportuno lembrar que, o termo letramento crítico nasceu na teoria crítica com 

enfoque social e nos estudos esboçados por Paulo Freire. Numa época em que não 

se era permitido inovar, década de 60, o estudioso Paulo Freire (1967) traz a luz uma 

nova forma de usar a educação, numa visão crítica, de conceito diferenciado. O autor 

buscou utilizar uma metodologia diferenciada na qual estivesse inserido a 

desigualdade, uma vez que poderíamos utilizar a educação como transformação do 

indivíduo dentro de seu habitat. Em sua obra “pedagogia do oprimido”, fica evidente 

esse trabalho haja vista a visão humanista e libertadora, presente no texto.  

Navegando pelo texto podemos perceber a nitidez da narrativa uma vez que 

há uma evolução no tocante aos denominados “oprimidos” que saem das garras da 

opressão, inteirando-se e vivenciando essa nova modalidade permitindo-se, assim, 
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transformar-se; desta feita pode-se dizer que se pode transformar a realidade 

passando da fase oprimida para a libertadora. (FREIRE, 1967, p. 41). Um processo 

contínuo e inserido nas décadas seguintes com a sedimentação do termo letramento 

crítico. 

Estudar o novo termo tornou-se a moda das décadas de 60/70/80, muitos 

estudiosos debruçaram-se na temática, apresentando a comunidade pedagógica os 

novos estudos. Entre tantos autores a pesquisadora Mary Kato, em 1986, traz em sua 

obra o estudo sobre o desenvolvimento do indivíduo enquanto letrado, afirmando que 

ele é capaz de se expressar através da escrita. Na obra uma perspectiva 

psicolinguística, a autora afirma que: “[...] sujeito capaz de fazer uso da linguagem 

escrita para sua necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às 

várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um 

dos instrumentos de comunicação” (Kato, 1986, p. 7).  

Durante essa época inúmeras discussões desfilaram no cenário em que os 

estudos sobre letramento encontrava-se vivo. Muitas obras fortaleciam as discussões 

em que a teoria metodológica da temática sobre o letramento e afins. Entre elas estão: 

Os significados do Letramento, de Angela Kleiman, de 1995, que traz a luz estudos 

sobre os verdadeiros significados de letramento desenvolvidos nacionalmente; outra 

estudiosa, Magda Soares, 1998, entra em cena e nos brinda com o estudo: 

Letramento: um tema em três gêneros, em que é discutido sobre o que é letramento 

e o que é alfabetização, como se pode avaliar e medir tal procedimento.  

A autora deixa claro que ambas se diferenciam e há uma necessidade de 

diferencia-las, uma vez que não são iguais e uma não substitui a outra. Bem inerente 

a presente pesquisa, pois, para a autora, a grande diferença entre alfabetização e 

letramento e entre alfabetizado e letrado é:  

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o indivíduo 
letrado, indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que 
sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, 
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais 
de leitura e de escrita. (SOARES, 2010, p. 39-40).  

Se levarmos a efeito a sociedade em que o indivíduo está inserido 

perceberemos que o letramento se deriva das ações sociais desse mesmo indivíduo.  

Ainda nos pautando sobre os apontamentos de Magda Soares (2012, p. 72), 

no qual refere-se que “[...] é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita 

em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”. Isto posto, podemos 
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assinalar que é dever de todos professores e demais envolvidos no processo 

ensino/aprendizagem.  

A autora sinaliza duas dimensões sociais importantes: “a dimensão social que 

é um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua 

escrita, e de exigências sociais de uso da língua escrita” (SOARES, 2010, p. 66), 

apontando que é possível conciliar as práticas de leitura e de escrita levando-se em 

conta o valor semântico no qual o sujeito está inserido, assim como todo o processo 

em que ele se encontra inserido. Isso vai poder possibilitar ao profissional pedagógico 

descobrir em que gênero textual pode-se trabalhar para obter êxito em seu letramento.  

Desta feita devemos criar condições e proporcionar aos aprendentes práticas 

de letramento, oportunizando condições de leitura e escrita visando desenvolver a 

capacidade de expressão e comunicação:  

Navegando pelo mundo dos teóricos encontramos Street (1984, p. 1), que 

sinaliza sobre o letramento sendo “[...] um termo síntese para resumir as práticas 

sociais e concepções de leitura e escrita. ” A fala do autor identifica os modelos: o 

autônomo e o ideológico, enquanto que Soares diz que “[...] o letramento é visto como 

um instrumento da ideologia, utilizado com o objetivo de manter as práticas e relações 

sociais correntes, acomodando as pessoas às condições vigentes” (SOARES, 2010, 

p. 76).  

Segundo Marcuschi é considerado letrado o indivíduo que participa de forma 

significativa de eventos de letramento: 

[...] envolve as mais diversas práticas da escrita (nas suas variadas formas) 
na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal como o 
indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que identifica o valor 
do dinheiro, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos 
complexos, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas etc., mas não 
escreve cartas nem lê jornal regularmente, até uma apropriação profunda, 
como no caso do indivíduo que desenvolve tratados de Filosofia e Matemática 
ou escreve romances. Letrado é o indivíduo que participa de forma 
significativa de eventos de letramento e não apenas aquele que faz um uso 
formal da escrita. (MARCUSCHI, 2007, p. 25)  

Podemos perceber na fala de Marcuschi que letramento vai além do que 

somente a ação de alfabetizar. 

Fácil observar que nos últimos tempos houve mudanças significativas nas 

relações humanas e na “paisagem de mundo” (KUMARADIVELU, 2006, p. 131). Essa 

observação também é compartilhada por Monte-Mór (2007), quando fala “as relações 

sociais se têm modificado visivelmente, um fato evidente que pode ser percebido nas 

mídias escritas e eletrônicas” (p. 2). 
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Pode-se dizer que a observação faz alusão a tanto a Tecnologia da Informação e 

Comunicação tão presente na atualidade quanto a influência causada pela 

globalização interferem nos fatores relacionados as relações entre as pessoas e com 

o mundo à sua volta.  

Nesse contexto o uso social da leitura e da escrita será necessário para 

melhor compreensão do aluno, Soares  afirma que “fazer uso de diferentes tipos de 

material escrito, compreendê-los, interpretá-los e extrair deles informações” (Soares, 

2009, p. 23), assim sendo devemos nos atentos as práticas de letramento uma vez 

que elas devem envolver uma certa interação indivíduo e texto, visando identificar e 

buscar questões sociais, históricas e culturais presentes no texto e questionar os 

discursos dominantes na sociedade da qual faz parte, visando à transformação desse 

indivíduo local e globalmente.  

De acordo com Monte-Mór,  

[t]odos, através da história, sofremos as influências das predominâncias de 

pensamentos, crenças, valores. (...) Aprendemos a valorizar o que era 

uno/uni e mono; a uniformidade —externa e interna, desde a vestimenta até 

a maneira de pensar —a visão monolítica e a linearidade —, esta enquanto 

um tipo de organização de raciocínio. Enfim, padrões que convergiam para a 

possibilidade de controle. O que vem caracterizando as últimas décadas, no 

entanto, vem a ser o fato de que a variedade, a diversidade, a divergência, a 

pluralidade de crenças, pensamentos, comportamentos e valores tornaram-

se socialmente visíveis. (2002, p. 147-148) 

A autora traz a luz a possível implementação distorcida do letramento crítico 

comparando com às práticas de letramento aplicada até hoje.  

Com base em outros autores tentamos “descobrir” o que é o letramento crítico. 

De acordo com Cervetti, Pardales e Damico: 

[o]letramento crítico envolve uma instância fundamentalmente diferente em 
relação à leitura. Em essência, alunos da abordagem textual de produção de 
sentido à luz do letramento crítico enquanto um processo de construção, não 
exegese; imbui-se um texto com significado ao invés de extrair significado 
dele. Mais importante, o significado do texto é compreendido no contexto 
social, histórico e de relações de poder, não somente como produto ou 
intenção de um autor. Indo além, ler é um ato de vir a conhecer o mundo 
(assim como a palavra) e um meio para a transformação social (2001, s.p.). 

Destarte, o autor discorre sobre letramento crítico sendo não somente 

estratégias de leitura, como também uma postura crítica do leitor, que, frente ao texto 

questionará as relações de poder presente na leitura, com esse posicionamento o 

leitor será capaz de não somente enxergar a criticidade da narrativa, mas, também se 
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observar enquanto autor e protagonista de sua realidade e, desta feita criar a 

possibilidade de mudar o seu enredo.  

Os mesmos autores apresentam no quadro 1 as diferenças entre leitura crítica 
e letramento crítico. 

 
QUADRO 1- – DIFERENÇAS ENTRE LEITURA CRÍTICA E LETRAMENTO CRÍTICO 

 
Diferenças entre leitura crítica e letramento crítico 

 
Área 

 
Leitura crítica 

 
Letramento crítico 

 
 
 
Conhecimento  

 
Conhecimento – por meio de 
experiência sensorial e 
raciocínio Fatos-realidade  
Distinguem-se os fatos 
(objetivos) das inferências e 
dos julgamentos (subjetivos) do 
leitor  

 
Conhecimento – não é natural ou 
neutro Conhecimento – baseia-se 
em regras discursivas de cada 
comunidade. Logo, o 
conhecimento é ideológico  

 
 
Realidade  

 
 
Pode ser conhecida serve 
como referência para a 
interpretação  

Não há um conhecimento definitivo 
sobre a realidade. A realidade não 
pode ser capturada pela 
linguagem. A verdade não pode ser 
definida numa relação de 
correspondência com a realidade; 
deve ser compreendida em um 
contexto localizado  

 
Autoria  

Detectar as intenções do autor 
– base para os níveis mais 
elevados da interpretação 
textual  

O significado é sempre múltiplo, 
contestável, construído cultural e 
historicamente, considerando as 
relações de poder.  

 
Educação  

Desenvolvimento de níveis 
elevados de compreensão e 
interpretação  

Desenvolvimento de consciência 
crítica  

Fonte: Cervetti, Pardales e Damico (2001, p. 9). 

  



24 

 

2 EDUCAÇÃO E O SISTEMA PRISIONAL 

2.1 O Brasil e a questão prisional 

Na questão prisional no Brasil podemos explicitar. Segundo o Banco de 

Monitoramento de Prisões, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), hoje o 

quantitativo de presos chega a 812.564 no país. Esse cálculo inclui os que se 

encontram nos regimes fechado, semiaberto e também no regime aberto, que é o dos 

que cumprem pena em albergues. É de se ressaltar que cerca de 41,5%, percentual 

que totaliza 337.126 presos, não têm condenação ou sua sentença condenatória não 

transitou em julgado. Por isso são classificados como presos provisórios. Há, ainda, 

366,5 mil com mandados de prisão pendentes de cumprimento, dos quais a grande 

maioria, cerca de 94%, é de procurados pela Justiça. Os demais, em torno de 6%, 

estão foragidos do sistema prisional. 

Os dados são fornecidos e atualizados diariamente pelos tribunais estaduais. 

A marca de 800 mil presos foi ultrapassada neste ano de 2019. E pode ser ainda 

maior, pois alguns estados não enviaram os dados aferidos e totalizados, por ainda 

estarem em fase de implantação do sistema. 

Em 2016, o Brasil tinha 726,7 mil presos, segundo os dados do Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen). Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há 

um aumento da população prisional brasileira que cresce ao ritmo de 8,3% ao ano. Se 

seguir nessa escalada, o número de presos pode chegar em 2025 a quase 1,5 milhão. 

Em relação ao quantitativo de presos existentes hoje no Brasil, se for feito um 

levantamento em relação à oportunidade educacional, ver-se-á que somente 12,6% 

dos presos estudam, isso segundo os dados divulgados pelo Ministério da Justiça por 

meio do Depen. Um número inexpressivo frente ao total de presos. 

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas 

dos Estados Unidos e da China. Assim, há uma necessidade veemente de 

implementar políticas públicas voltadas para a quebra de paradigmas da sociedade 

em geral, elaborando projetos sociais diversificados, visando a reeducar a sociedade 

para que oportunize a inserção do egresso no âmbito profissional, dando ao 

penitenciado a função de agente-educador, para ser utilizado junto aos próprios 

discentes, como multiplicadores, para atuar nas comunidades periféricas e em zonas 

com alto índice de criminalidade, reduzindo a entrada na vida do crime. Dessa forma, 

afastar-se-ia a estimativa feita para 2025. 
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Vale ressaltar, ainda, que esses projetos sociais devem ter como foco 

principal a ressignificação social no plano individual e também no cultural; tendo como 

clientela não somente o apenado, mas também aquele que tem potencial tendência a 

cometer crime, mesmo que de menor potencial ofensivo, bem como aqueles que estão 

no crime, dele fazendo uso efetivo e habitual. 

Ao se tratar dessa temática, o cuidado deve ser redobrado, uma vez que, 

quando se faz referência a políticas públicas, deve-se ter como base uma amplitude 

que englobe todas as esferas da sociedade, pois há uma necessidade precípua de se 

observar o que estabelece o texto constitucional acerca dos direitos sociais, que 

devem ser assegurados pelo Estado, numa prática permanente de gestão pública 

direcionada aos cidadãos. 

Assim preleciona Bucci (1997, p. 90): 

[...] a função estatal de coordenar as ações públicas (serviços públicos) e 
privadas para a realização de direitos do cidadão – à saúde, à habitação, à 
previdência, à educação – legitima-se pelo convencimento da sociedade 
quanto à necessidade de realização desses direitos sociais. 

Partindo da conjetura das políticas públicas como conjuntos de programas e 

ações com atividades desenvolvidas geralmente pelo Estado, com a participação 

direta ou indireta de entes públicos ou privados, visando a assegurar direitos 

referentes à cidadania, vislumbra-se uma macroestrutura de governança que 

contemple melhoramentos nos aspectos social, cultural, étnico e econômico. 

2.2 O sistema prisional e a educação 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, “todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 

Saber ler e escrever é fundamental para qualquer cidadão. A escola tem uma 
tarefa que lhe é peculiar: proporcionar acesso ao conhecimento socialmente 
acumulado. Assim, poderá garantir uma nova visão de mundo, mesmo em 
ambiente de privação de liberdade. A escola tem seu significado e atribuição 
para a educação e a educação escolar poderá contribuir para a 
transformação da realidade. Há de se insistir nessa possibilidade, mesmo 
sendo no universo das prisões. (BRASIL, 1998). 

Assim sendo todos os indivíduos tem direitos constitucionais garantidos 

constitucionalmente. Desta feita a Declaração dos Direitos humanos só enfatiza a 

obrigação da escola enquanto condutora do ensino. 
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Dessa forma, é certo dizer que o indivíduo que se encontra privado de sua 

liberdade não perdeu seus direitos. Deve-se buscar, incansavelmente, condições de 

prover a alimentação intelectual, haja vista que insistir nessa possibilidade, mesmo 

nos ambientes obscuros das prisões, é dar a esses indivíduos uma nova chance de 

recomeçar, é permitir que reinventem, mudem sua visão de mundo e, com isso, 

mudem suas histórias. 

Mesmo sendo garantido o acesso à educação, cumpre reconhecer que ela se 

dispõe de forma deficitária, ainda mais dentro do sistema carcerário. Deve-se visar, 

então, a verificar a disponibilidade do letramento como forma de educação dentro do 

sistema prisional, proporcionando não somente um tratamento digno, mas também o 

acesso a todos os benefícios garantidos em lei, para que os apenados tenham um 

tratamento digno, assim como qualquer pessoa que esteja fora do cárcere. Percebe-

se, então, que, mesmo com a atuação de organizações governamentais e não-

governamentais, o acesso à educação dentro do sistema prisional ainda é limitado, 

sucumbindo a uma mentalidade que suprime direitos que são inerentes a todos os 

seres humanos. 

2.3 As trilhas educacionais no Brasil 

Vive-se no Brasil sob a égide da Carta Magna, norteada, em todas as suas 

instâncias, pelos direitos fundamentais que devem se concretizar na vida de cada 

brasileiro. No que diz respeito à educação, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) traz 

em seu capítulo II – Da Educação, da Cultura e do Desporto, seção I – Da Educação:  

Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL,1988).  
Estabelece, ainda: 
Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:  
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria (BRASIL, 1988). 

Se cada brasileiro tem seus direitos garantidos constitucionalmente, esses 

direitos devem permanecer dado a eles mesmo diante da privação de liberdade, uma 

vez que mesmo sendo transgressor ele não deixou de ser nativo. 

Na contemporaneidade, urge a necessidade de alavancar a luta pelos direitos 

fundamentais. Diante disso, surgem, cada vez mais fortes, grupos sociais, religiosos 

e políticos, constituídos nas famosas ONGs, que têm como carro chefe a luta pelos 
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direitos daqueles que se encontram em situação de necessidade. Para sedimentar 

suas ações, essas ONG’s se pautam nos direcionamentos prescritos pela Declaração 

dos Direitos Humanos, que alcança quase que a totalidade dos países existentes no 

mundo. Tais países primam pelos direitos, sejam eles políticos, sociais e até mesmo 

religiosos, principalmente no tocante à educação formal: 

Os direitos humanos foram construídos com base na ideia de dignidade da 
pessoa humana, ou seja, de que todo ser humano, independentemente de 
qualquer condição pessoal, deve ser igualmente reconhecido e respeitado, 
não podendo ser tratado como instrumento de poucos, mas sim como fim de 
toda organização social e política. No entanto, para se chegar a essa 
construção, muitas foram as lutas travadas por camponeses, pequenos 
comerciantes, trabalhadores, mulheres, intelectuais, escravos, 
homossexuais, jovens, indígenas, etc. Da mesma forma, para que tais direitos 
sejam mantidos e aplicados na prática, e para que novos direitos sejam 
conquistados, é necessário que continuemos lutando. (BRASIL, [s.d.] a, p. 
14). 

A remição de pena encontra amparo legal na Lei n. 7210/1984, mais 

precisamente nos artigos 126 a 130. Seu significado se traduz no desconto de dias da 

pena imputada, conforme preceitua a Resolução n. 44 do Conselho Nacional de 

Justiça. 

A remição é um direito do preso que, na maioria das vezes, é confundido com 

um benefício. O CNJ preceitua e paramenta a remição em suas diversas esferas – 

estudo, trabalho, entre outros – conforme o disposto na Lei n. 12.433, de 29 de junho 

de 2011, com critérios estabelecidos na Resolução n. 44/2013-CNJ. 

Cabe ressaltar que a Lei de Execuções Penais (LEP) foi alterada pela Lei n. 

12.433/2011, que introduziu a remição pelo estudo. Inova a Lei quando diz que, para 

cada 12 horas de estudo, o preso poderá remir um dia de sua pena, ampliando a 

cobertura no que se refere à formação, que pode envolver desde o ensino fundamental 

e médio até o profissionalizante, superior ou de requalificação profissional. 

Conforme estabelece a lei, a cada três dias trabalhados ou 12 horas de 

estudo, o condenado terá considerado cumprido mais um dia de sua pena. Assim, o 

dia ‘diminuído’ equivale, na verdade, a dia efetivamente cumprido de pena (BRITO, 

2013). A legislação ainda admite a chamada remição cumulativa, ou seja, é possível 

cumular-se a remição por trabalho e por estudo, nos termos do que estabelece o artigo 

126, § 3º, da LEP, conforme a Lei nº 12.433/2011 (CAPPELLARI, 2014). 

Vale lembrar que a remição é declarada pelo Juiz da Execução, ouvido o 

Ministério Público e a Defesa, sendo que deve ser dada ao condenado ou à 

condenada a relação dos seus dias remidos. Resta à unidade prisional efetuar o 
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encaminhamento de planilha com todos os registros das atividades trabalhistas ou 

pedagógicas dos apenados mensalmente ao Juiz da Execução. 

Se é assegurada constitucionalmente a todo brasileiro a garantia de seus 

direitos, ao ser preso ainda há direitos que lhe devem ser assegurados, visto que lhe 

foi imposta a privação de liberdade e não a privação de dignidade. Há direitos que 

coexistem com a privação da liberdade do indivíduo que se encontra preso. São 

direitos que ele tem a capacidade de exigir quando está livre, mas que, no ambiente 

carcerário, em que pese figurarem na Carta Magna, deixam de ser assegurados. Mais 

que isso, há direitos próprios do indivíduo apenado, como os que se referem à 

diminuição do seu tempo de encarceramento por meio dos instrumentos de remição 

da pena: trabalho, estudo formal e leitura. 

E não se trata de direitos que se oponham ao interesse social, pois é como 

parte dos itens elencados no contexto de políticas públicas destinadas à diminuição 

da criminalidade e de redirecionamento dos presos que surge a remição de pena por 

atividades laborais e educativas. Esse instituto passa a ser reconhecido como forma 

de incentivo para a mudança de vida do indivíduo. A educação vigora agora com novo 

dimensionamento. Os marcos legais relacionados à oferta de educação nas prisões 

trazem à tona reflexões importantes sobre as estratégias e práticas educacionais: 

O Brasil já ultrapassou a etapa que discute o direito à educação na política 
de restrição e privação de liberdade. Está agora no estágio em que deve 
analisar as suas práticas e experiências, procurando instituir programas, 
consolidar e avaliar propostas e políticas. Precisamos buscar possíveis e 
novos caminhos para o plano institucional que abriga jovens, homens e 
mulheres em situação de privação de liberdade em prol da implementação de 
políticas públicas voltadas para a oferta educacional de qualidade nos 
Sistemas Socioeducativo e Penitenciário. (JULIÃO et al., 2013, p. 17). 

Prevista na Lei n. 7.210/84, Lei de Execução Penal (LEP), a remição de pena 

está relacionada ao direito assegurado na Constituição Federal de individualização da 

execução penal. No Brasil, de norte a sul, a comunidade prisional passa a ser 

estimulada a criar o hábito da leitura, com a Recomendação n. 44/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ).  

Já em 2011 a LEP sofrera alterações por meio da Lei n. 12.433, que ampliara 

e alterara a redação dos artigos 126, 127 e 128, passando-se a permitir que, além do 

trabalho, o estudo viesse contribuir para a diminuição da pena. Com essa alteração, 

o condenado viria a ter o direito de abreviar o tempo de prisão determinado em sua 

sentença penal, mediante trabalho, estudo ou leitura. Essa normatização advinha 

assegurada pela Constituição Federal, que prevê penas mais justas e proporcionais, 
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de modo individualizado, primando pelo condão à ressocialização, em benefício do 

participante dos programas de estudo ou de trabalho. 

Para efetivar o cumprimento da Lei, o Conselho Nacional de Justiça expediu 

a Recomendação n. 44, que norteia o desenvolvimento das atividades educacionais 

complementares. Contudo, a norma não especifica o que seriam essas atividades 

complementares. Por solicitação dos Ministérios da Justiça e da Educação, o CNJ 

deliberou sobre essas atividades, ditando os critérios a serem seguidos pelos detentos 

participantes desses programas. 

A legislação divide em três ações básicas plausíveis ao acesso à remição. 

Remição pelo trabalho preceitua que, a cada três dias de trabalho, o apenado diminui 

um dia do cumprimento da pena. A remição pelo trabalho é um direito que assiste 

àquele que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto (CNJ, 2016). Na remição 

por estudo, segundo a Lei, o apenado que fizer parte de programas de estudos pode 

ter direito a remir um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, desenvolvida 

e descrita como atividade de ensino fundamental ou médio, inclusive 

profissionalizante, ou superior; ou, ainda, de requalificação profissional. Devendo ser 

considerado o número de horas efetivas por participação em atividades educacionais, 

comprovadas mensalmente. Quando o estudo for fora do estabelecimento penal, 

aplicar-se-ão os mesmos requisitos, mais o aproveitamento escolar. Os parâmetros 

de remição serão aplicados para as atividades presenciais ou de Ensino a Distância 

(EAD). 

Há também a remição referente ao Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e ao Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), para os que consigam obter a certificação (CNJ, 2016). 

A remição por leitura, objeto de investigação da presente pesquisa, é 

realidade em diversos presídios do país e nos de Rondônia, em conformidade com o 

que é asseverado pela Recomendação n. 44 do CNJ, que a disciplina como forma de 

atividade complementar, especialmente para os que não têm assegurados os direitos 

ao trabalho, educação e qualificação profissional. No entanto exige elaboração de um 

projeto especifico, por parte da autoridade penitenciária estadual ou federal ou 

parceiros, assegurando, entre outros critérios, que a participação do indivíduo seja 

voluntária e que exista na unidade prisional sala que acomode uma biblioteca e/ou 

acervo de livros. Nessa recomendação também estão os parâmetros para o êxito da 

remição (CNJ, 2016). 
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A Resolução n. 44 do CNJ prescreve a remição pela leitura como forma de 

atividade complementar, especialmente para apenados aos quais não sejam 

assegurados os direitos ao trabalho, à educação e à qualificação profissional:  

art. 126, caput, e § 1º, inc. I, da LEP, assegura o direito à remição pelo 
estudo, na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de 
frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – 
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias. 

Se o Estado constitucionalmente deve assegurar ao cidadão brasileiro, 

privado de liberdade, o seu direito constitucional, então a ele também deve ser 

reservada e respeitada a preparação para a reinserção na sociedade. Trata-se de uma 

tarefa nem tão fácil, uma vez que, para se observar a recomendação da citada 

resolução, deverá o Estado ter um projeto de remição pela leitura elaborado, de 

responsabilidade da autoridade representativa da penitenciária estadual ou federal, 

elencando, entre outros critérios, a participação voluntária do preso e a 

implementação de biblioteca prisional ou acervo composto por uma variedade de 

livros.  

Deve-se estar sempre atento para o prescrito na norma, como o prazo de 22 

a 30 dias para a leitura de uma obra e a escrita e apresentação de resenha, seguindo 

as orientações de itens que essa deve conter. Após a correção, realizada por 

profissional da área de letras ou afins, deverá a resenha ser avaliada pela comissão 

organizadora do projeto, composta anteriormente.  

Cada leitura de obra escolhida e lida possibilita a remição de quatro dias de 

pena, com o limite de doze obras por ano, ou seja, no máximo 48 dias de remição por 

leitura a cada doze meses. Após os 30 dias da leitura de um livro, a remição se 

concretiza com a apresentação de uma resenha escrita sobre o assunto, devidamente 

aprovada por uma comissão nomeada pela Secretaria de Estado da Justiça. 

Segundo a pedagogia o indivíduo leva consigo toda carga de aprendizado 

adquirido antes da sua entrada no âmbito escolar, o denominado de conhecimento 

prévio, aquele aprendizado que absorveu durante sua vivencia no aconchego do seu 

lar, do templo religioso ou mesmo com sua vizinhança. No entanto, ao adentrar o 

ambiente escolar, ele deverá mesclar esse aprendizado com os novos conhecimentos 

que irá adquirir durante seu convívio estudantil. 

A leitura de mundo internalizada pelos preceitos societários visa a equalizar 

as relações de convivência no mundo racional. Muito além do que se descobre no 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11688914/artigo-126-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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labor diário, pois a leitura da palavra, seja dita ou escrita, envolve uma percepção de 

mundo diferente da que se teria apenas no convívio humano isolado. De certa forma, 

dessa leitura, quando associado conhecimento prévio x conhecimento adquirido, 

provêm grandes resultados, conforme aduz Paulo Freire: 

[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 
implica a continuidade da leitura daquela [...] este movimento do mundo à 
palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a 
palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De 
alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa 
forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através 
de nossa prática consciente (FREIRE, 1989, p. 13, grifo meu) 

Para que o conhecimento de mundo e o conhecimento pedagógico possam 

ser conduzidos de maneira coerente, há a necessidade da participação de um 

profissional que o conduza esse processo de internalização, pois:  

O estatuto do leitor e da leitura, no âmbito dos estudos literários, leva-nos a 
dimensionar o papel do professor não só como leitor, mas como mediador, 
no contexto das práticas escolares de leitura literária. A condição de leitor 
direciona, em larga medida, no ensino da Literatura, o papel dos mediadores 
para o funcionamento de estratégias de apoio à leitura da Literatura. 
(BRASIL, 2006b, p. 72). 

Como parte da pesquisa e com o anseio de ir além do papel de professor e 

da remição de pena, é que se propôs a leitura de obras literárias de grande 

conhecimento e circulação nacional. Portanto buscou-se explorar a leitura das obras 

sugeridas como ferramenta de pesquisa, oferecidas aos pesquisados visando a 

promover uma aproximação leitor/obra, apurando a linguagem dos sentidos e 

ofertando diferentes formas de absorção e apreendimento de novos saberes, 

considerando que: 

As obras literárias nos convidam à liberdade da interpretação, pois propõem 
um discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante das 
ambiguidades e da linguagem da vida. Mas para poder seguir neste jogo, no 
qual cada geração lê as obras literárias de modo diverso, é preciso ser movido 
por um profundo respeito para com aquela que eu, alhures, chamei de 
intenção do texto. (ECO, 2003, p. 12). 

2.4 Histórico da educação nas prisões em Rondônia 

Em Rondônia, a história1 da educação nas prisões tem início com as 

atividades desenvolvidas no convênio firmado com a Fundação Educar, por 

intermédio do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Padre Moretti. Em 

                                                 
1 Relatório do Governo de Rondônia, elaborado em 2015 <http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/acoes-

de-educacao/planoestadualdeeducaonasprisesro.pdf.> Acesso 29 ago.2019.  
 

http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/acoes-de-educacao/planoestadualdeeducaonasprisesro.pdf.%3e%20Acesso
http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/acoes-de-educacao/planoestadualdeeducaonasprisesro.pdf.%3e%20Acesso
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1990 se deu a criação da primeira escola na Unidade Prisional de Porto Velho, a 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ênio dos Santos Pinheiro, por meio 

do Decreto n. 4.678, de 23 de maio de 1990, e do Decreto nº. 8.766, de 14 de junho 

de 1999. 

Em 2012, a escola Ênio dos Santos Pinheiro passou a se chamar Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Madeira-Mamoré, em homenagem ao 1º 

Centenário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré –EFMM1, pelo Decreto n. 16.980, 

de 03 de agosto de 2012. 

Em 2010, idealizou-se e foi desenvolvimento o projeto “Asas de Papel”, 

efetivado pelo convênio 116, entre o Governo de Rondônia e o Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça, visando a contribuir 

com a ressocialização do apenado, utilizando a leitura como ferramenta de 

modificação, embasada pelo uso da literatura. O projeto busca dar incentivo à leitura 

e fomentar o conhecimento, com a remição da pena sendo ofertada aos participantes 

das atividades. Em 2011, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Estado de Rondônia (IFRO) e o Ceeja Padre Moretti desenvolveram trabalhos com 

duas turmas com 13 (treze) alunos cada, com ensino presencial de quatro horas-aula, 

duas vezes por semana, com o curso de Gestão e Negócio, concomitantemente com 

o Curso Modular do Ensino Fundamental.  

Com o sucesso das atividades educacionais destinadas aos presos, buscou-

se ampliar o projeto, chegando-se assim, no ano de 1999, ao Município de Pimenta 

Bueno, onde se dispôs de uma sala de aula e dois professores, além da criação de 

biblioteca na unidade prisional, com o apoio do juízo da Comarca local. 

Em 2003, no Município de Ouro Preto do Oeste, iniciou-se na Casa de 

Detenção o curso de alfabetização, ministrado por uma agente penitenciária de forma 

voluntária. 

Em 2004, no Município de Colorado do Oeste, foram implantados cursos e 

exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sem espaço físico para acomodar 

os participantes, as aulas eram ministradas nos espaços ao redor, debaixo de árvores, 

sem móveis e ao ar livre. Paralelamente às aulas, aconteciam os trabalhos de 

construção civil no Sistema Prisional.  

Em Ariquemes, no ano de 2005, às atividades escolares tiveram início, com 

os Exames Gerais da EJA. Com o intuito de fomentar as atividades pedagógicas, a 

Associação de Proteção e Assistência (APAD) passa a elaborar e desenvolver vários 
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projetos, buscando parceiros como a Cadeia Pública, a Vara de Execução Penal e a 

Prefeitura, conseguindo construir o pavilhão para o regime semiaberto, o Anexo B, a 

horta, e o projeto de jardinagem. 

Em Vilhena, no ano de 2006, com a Portaria n. 12, da Vara de Execuções 

Penais, as atividades educacionais se iniciaram. No ano seguinte, ampliando os 

atendimentos, desenvolveu-se o Projeto “Educar para o Bem”, com atividades de 

exposição, artesanato, cursos, palestras, leitura de roda, teatro, entre outras.  

Em 2007 chega a vez do Município de Guajará-Mirim receber no Sistema 

Prisional o Curso Modular e os Exames Gerais, com a alfabetização ministrada pelo 

Programa Brasil Alfabetizado/MEC. No sentido de estruturar a política pública no 

Município de Guajará–Mirim, o Projeto “Escola no Presídio” reuniu parcerias com a 

Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC), Conselho da 

Comunidade, Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Coordenadoria Regional de 

Educação, Poder Judiciário e o CEEJA Dr. Cláudio Fialho.  

Em 2008, implanta-se em São Miguel do Guaporé uma unidade para dar-se 

início às atividades educacionais, oferecendo Cursos Modular do Ensino Médio e 

Telensino do Ensino Fundamental, com turmas de alfabetização do Programa Brasil 

Alfabetizado/Secadi/MEC, com a criação do Projeto “A Oportunidade Começa pelo 

Ensino”, tendo como parceiros a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semesc), o Fórum da Justiça 

Estadual e a Unidade Prisional local. Realizaram-se ali, desde então, várias ações 

para o fortalecimento do atendimento educacional.  

Em 2008, implanta-se no Município de Vilhena, no Presídio Feminino, a oferta 

de educação. E no ano seguinte o curso de educação formal e qualificação 

profissional, com formação de pedreiro, construindo-se, como primeira atividade, uma 

sala de aula para o regime fechado, com recursos doados pela Vara de Execuções 

Penais, tendo a mão de obra dos próprios apenados. 

Em 2010, ainda no Município de Vilhena, a Seduc passa a ofertar os Exames 

Gerais da EJA e os Cursos do Modular e do Telensino, do Ensino Fundamental e 

Médio. Em 2012 foi inaugurado o Centro de Ressocialização do Cone Sul e deu-se 

início às atividades educacionais no primeiro semestre de 2013, com 189 inscritos nos 

Exames Gerais. 
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2.5 Rondônia e sua população carcerária 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2019) há hoje no Brasil cerca de 

812.564 pessoas presas. Seu perfil socioeconômico indica que cerca de 55% têm 

entre 18 e 29 anos. Se for levada em consideração a cor, encontram-se cerca de 64% 

da cor negra. Quanto à escolaridade, 75% da população carcerária no Brasil não 

chegou ao ensino médio. E menos de 1% possui graduação. 

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, Rondônia conta hoje com uma 

população de mais de 13 mil presos, distribuídos em 49 unidades prisionais (V. 

Quadro 1) por todo o Estado, sendo 13 unidades na capital. Estima-se que o número 

de presos que estudam gira em torno de 1.505, o que equivale a 11,6% da população 

carcerária. 

Quadro 2 – Quantitativo de presos por unidade prisional 
Quant. Reg. Comarca Unidade prisional Total 

1 1 Porto Velho Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso 651 

2 1 Porto Velho Casa de Dentenção Dr José Mário Alves da Silva (Urso Branco) 593 

3 1 Porto Velho Penitenciária Estadual Edivan Mariano Rosendo – (Panda) 890 

4 1 Porto Velho Penitenciária de Médio Porte – (Antigo Ênio) 302 

5 1 Porto Velho Centro de Ress. Suely Maria Mendonça (Penfen e Pepfem Unificadas) 168 

6 1 Porto Velho Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Pinheiro – ( Peenp) – Desativada 0 

7 1 Porto Velho Colônia Agrícola Penal Ênio dos Santos Pinheiro – (CAPEP) 334 

8 1 Porto Velho Unidade de Internação Masculina Medidas de Segurança 18 

9 1 Porto Velho Centro de Ressocialização Vale do Guaporé (CRVG) 197 

10 1 Porto Velho Unidade de Monitoramento Eletrônico – UMESP (Capital) I e II 1144 

11 1 Porto Velho Unidade Semiaberto e Aberto Feminino e Albergue Masculino – Usafam 2373 

12 1 Porto Velho Penitenciária Estadual Aruana 241 

13 1 Porto Velho Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho (470) 443 

14 1 Guajará Mirim Penitenciária Regional de Nova Mamoré 145 

15 1 Guajará Mirim Casa de Detenção de Guajará Mirim 222 

16 1 Guajará Mirim Casa de Prisão Albergue Feminino de Guajará Mirim 16 

17 1 Guajará Mirim Unidade Semiaberto e Aberto Masculino de Guajará Mirim 144 

18 1 Ariquemes Centro de Ressocialização de Ariquemes 496 

19 1 Ariquemes Casa do Albergado e Presídio Feminino de Ariquemes  554 

20 1 Buritis Centro de Ressocialização Jonas Fereti 247 

21 1 Machadinho Centro de Ressocialização de Machadinho Doeste 181 

22 2 Jaru Casa de Detenção de Jaru 171 

23 2 Jaru Casa de Prisão e Albergue de Jaru e Semiaberto 273 

24 2 Jaru Presídio Feminino de Jaru 32 

25 2 Ouro Preto Casa de Detenção de Ouro Preto 316 

26 2 Ji-Paraná Casa de Detenção de Ji-Paraná 116 

27 2 Ji-Paraná Unidade de Monitoramento de Ji-Paraná 219 

28 2 Ji-Paraná Presídio Semiaberto de Ji-Paraná 124 

29 2 Ji-Paraná Penitenciária Regional Dr Agenor Martins de Carvalho 365 

30 2 Presidente Médici Cadeia Pública de Presidente Médici 83 

31 2 Alvorada D’Oeste Centro de Ressocialização de Alvorada D’Oeste 195 

32 2 São Miguel Cadeia Pública de São Miguel do Guaporé 103 

33 2 São Francisco Cadeia Pública de São Francisco do Guaporé 77 

34 2 Costa Marques Cadeia Pública de Costa Marques 124 

35 3 Cacoal Casa de Detenção de Cacoal 265 

36 3 Cacoal Casa de Prisão Albergue Masculino de Cacoal – Monitoramento 180 

37 3 Rolim de Moura Casa de Detenção de Rolim de Moura 36 

38 3 Rolim de Moura Unidade Aberto e Semiaberto de Rolim de Moura – Monitoramento 94 

39 3 Rolim de Moura Penitenciária Regional de Rolim de Moura 204 

40 3 Pimenta Bueno Casa de Detenção de Pimenta Bueno 418 

41 3 Santa Luzia  Cadeia Pública de Santa Luzia 62 

42 3 Alta Floresta Cadeia Pública de Alta Floresta 71 

43 3 Vilhena  Casa de Detenção de Vilhena  102 

44 3 Vilhena  Colônia Penal, Monitoramento e Presídio Feminino de Vilhena  235 

45 3 Vilhena Casa do Egresso de Vilhena (patronato) 0 
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46 3 Vilhena Centro de Ressocialização Cone Sul 369 

47 3 Colorado D’Oeste Cadeia Pública de Colorado Doeste 116 

48 3 Cerejeiras  Cadeia Pública de Cerejeiras 151 

49 3 Espigão D’Oeste Cadeia Pública de Espigão D’Oeste (parcialmente desativado) 85 

TOTAL: 13.945 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia - Secretaria de Estado de Justiça (out. 2019) 

 

Quando se observa a distribuição da população de custodiados por regime de 

pena e benefícios (V. Quadro 2), chama atenção a quantidade de presos provisórios, 

número que reúne não propriamente apenas aqueles que se encontram aguardando 

decisão da justiça, mas também aqueles que já foram sentenciados e estão 

recorrendo da condenação que receberam. Pela própria ausência de quantificação 

específica nos dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Justiça, bem como pelo 

fato de ficarem junto com os que estão sob prisão provisória, é de se considerar que 

nesse mesmo contingente estejam incluídos os que cumprem prisão temporária, 

determinada pelos juízos criminais em caráter eminentemente preliminar, com fins de 

facilitar investigações, e que se distingue da prisão provisória por ter um prazo 

determinado e que só pode ser renovado uma única vez. E, além desses, os que 

cumprem prisão civil, que, de forma semelhante à prisão provisória, não tem prazo 

estabelecido e se destina a forçar o devedor a cumprir com obrigação de alimentos. 

Como o Estado de Rondônia nunca providenciou uma unidade de internação dos 

presos civis, são eles misturados com os autores de crimes nas unidades de 

internação provisória. 

 
Quadro 3 – Quantitativo de custodiados por regime de pena e benefícios 

Regime 
fechado 

Presos 
provisórios 

Regime 
semiaberto 
(intramuros) 

Regime 
semiaberto 
(Monitora-

mento 

eletrônico) 

Medida de 
segurança  
(internação) 

Medida de 
segurança 
(tratamento 

ambulatorial 
- hospital) 

Prisão 
domiciliar 
(monitora-

mento 
eletrônico)  

Regime 
aberto 

5.583 1938 951 2033 27 2 390 3021 

TOTAL: 13.945 
Fonte: Governo do Estado de Rondônia - Secretaria de Estado de Justiça (out. 2019) 

 

Faz-se visível nos quadros 1 e 2 que os números de presos nos diversos 

regimes requer política pública que acelere, por meio de justa remição, não 

simplesmente o cumprimento da pena, no sentido de livrar-se o preso, mas sobretudo 

a efetividade do esforço penitenciário empreendido pelo Estado, com verbas que 

competem, na distribuição do bolo orçamentário, com as destinações para saúde, 

educação, obras, cultura, amparo à pesquisa e, também, com as ações de segurança 

pública, em especial o policiamento preventivo. 
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2.6 Porto Velho e a remição por leitura 

A remição de pena por meio da leitura já existe no país todo desde 2012. De 

acordo com o projeto, a Portaria Conjunta n. 276, de 20 de junho de 2012, do 

Departamento Penitenciário Nacional (Depen), e a Recomendação n. 44, de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como a Portaria n. 004/2015, da Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Porto Velho, garantem o direito de remição por 

meio da leitura. 

Duas comarcas de Rondônia já aplicam essa ação dentro das unidades 

prisionais. A comarca de Porto Velho, por meio do Projeto Boas Contas, do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE-RO), e a comarca de Ji-Paraná, pelo Projeto Portas da 

Leitura. 

Na comarca de Porto Velho, o Projeto Boas Contas atende os discentes com 

aulas de resenha (Língua Portuguesa), ministradas nas unidades Centro de 

Ressocialização Suely Maria Miranda (Feminino), Penitenciária Estadual Aruana, 

Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo (Panda), Penitenciária Estadual 

Milton Soares de Carvalho e Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado 

e Egresso (Acuda). 

Entidade social localizada no complexo penitenciário da cidade de Porto 

Velho, a Acuda, fundada em 3 de julho de 2001, tem como missão principal a 

Ressocialização de apenados, oriundos das diversas unidades prisionais. É uma 

organização não-governamental que desenvolve suas funções nas áreas de: 

artesanato, massoterapia, tapeçaria, marcenaria, machetaria e cerâmica. Presta 

ainda assistência psicológica, médica, odontológica e holística tanto para o público 

externo como aos próprios apenados. E desenvolve, ainda, atividades lúdicas e 

treinamentos, utilizando técnicas tais como massoterapia, reik, eneagrama e cone 

chinês. 

Visando a desenvolver atividades que auxiliem no processo educacional, 

reformador e de inserção social, a Acuda busca incrementar, juntamente com os 

apenados pertencentes ao programa e investindo na capacidade humana, a 

construção de uma nova fase na história de suas vidas, despertando neles a 

importância da ressignificação e inserindo, nesse contexto, a família e a sociedade na 

tríade que compõe o método da instituição. 
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A entidade trabalha há 26 anos com a ressocialização de internos do Sistema 

Prisional de Rondônia, desenvolvendo atividades múltiplas. Atende discentes que 

estão no regime fechado das unidades Centro de Ressocialização Vale do Guaporé, 

Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Pinheiro e Penitenciária Estadual Aruana. 

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, em horário comercial e recebe 

cerca de 100 discentes, que laboram em atividades diversas, como a fabricação 

tapetes, nos modelos romanos e chilenos, crochês, tricô, pinturas, peças 

confeccionadas em madeira (mesas, cadeiras, bancos e outros utensílios), cerâmica 

(vasos, esculturas e quadros), postos à venda na própria associação. Há também a 

oferta de serviços como a oficina mecânica de veículos leves, funilaria e pintura. Cerca 

de 20% do lucro com a venda dos produtos volta para o projeto, destinando-se à 

manutenção das instalações e à logística, e 80% são divididos entre os apenados 

envolvidos, tendo como critério os dias de comparecimento no projeto.  

Os apenados participam ainda de cursos profissionalizantes e de curta 

duração, tais como artes plásticas e esculturas, massoterapia, reiki e eneagrama, 

informática, música, corte e costura, crochê, lavanderia, corte de cabelo e mecânica 

de automóvel, entre outros, além das aulas de redação/resenha para remição de 

pena, conforme prescrito pela resolução n, 004/2013 do CNJ. 

A entidade recebe apoio financeiro por meio da parceria com a Secretaria de 

Estado de Justiça (Sejus). E a matéria prima utilizada pelo projeto (cola, verniz, 

selador, linha, barbante, cordas, parafusos, lixa e outros materiais) é doada pela Vara 

de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Vepema). Há, ainda, o apoio do 

Conselho da Comunidade, da Vara de Execuções Penais (VEP), do Ministério Público 

e do grupo de voluntários que aplica o processo terapêutico aos envolvidos. 
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3 A ASSIMILAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PÓS-CÁRCERE 

3.1 Contexto da pesquisa extralinguística 

Os fenômenos encontrados em salas de aula são denominados por diversas 

especificações. Em voga na atualidade, encontramos os letramentos, que nada mais 

são do que fenômenos de observações coletados em práticas do uso da linguagem 

que ocorrem no meio social. Esses fenômenos acontecem em diversos campos: 

escola, família, trabalho etc.  

Os estudos que têm como ator principal os letramentos englobam um campo 

amplo, haja vista as investigações relacionadas à aplicabilidade e aos usos efetivos 

da língua, que envolvem facetas múltiplas das práticas sociais. A busca, nesta 

pesquisa, é por investigar questões pertinentes ao uso da linguagem, no que se refere 

à transmutação do imaginário versus problemas do mundo real. A presente 

investigação se associa à Linguística Aplicada, pois o objeto de estudo aqui são os 

usos da escrita (resenhas) como práticas sociais, uma vez que, ao efetuar a leitura do 

livro, o indivíduo mescla sentimento e utiliza ações multifacetadas no contexto visível 

do uso da língua, revelando, neste caso, questões relevantes sobre o uso e a 

colocação da linguagem nas escritas esboçadas. As reflexões sentidas e transcritas 

pelo resenhista demonstram a construção do conhecimento adquirido pela leitura que 

se associa à vida contemporânea (MOITA LOPES, 2006).  

Isso posto, conhecer as práticas efetivas de uso da escrita elaboradas pelos 

apenados permite que se vivencie e se conheça um pouco de si próprio, criando assim 

um meio de compreensão no que refere à vida social. O mesmo se dá quando se 

procede à análise das escritas dentro de um contexto cultural, ali podendo-se perceber 

a construção de sentidos amplos e variados que denotam a compreensão de cenários 

sociais, políticos e religiosos inseridos nos livros lidos e que, por eles, são comparados 

com a realidade prisional em que vivem. 

Os sujeitos analisados esboçam a contextualização das sociedades pelas 

quais passaram e passam (aberta e fechada) e suas dificuldades em mesclar os atos 

de sobrevivência aos quais precisam se adaptar e respeitá-los, para que possam 

atravessar os anos embutidos no cárcere. 
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3.2 Definição de papel 

De acordo com Janoski (1998), “Cidadania é a pertença passiva e ativa de 

indivíduos em um Estado-nação com certos direitos e obrigações universais em um 

específico nível de igualdade”. Partindo desse pressuposto, todos os agentes 

pertencentes a uma sociedade têm seus papéis bem definidos filosoficamente. 

Os papéis de gêneros definidos neste cerne se referem a um conjunto de 

padrões e expectativas comportamentais de determinados grupos em convivência 

multicultural. Padrões esses que têm fortes cargas de regras e valores sociais pré-

determinados, os quais os indivíduos trazem consigo e colocam em prática no 

momento em que passam a conviver com outros seres. 

É certo dizer e salientar que, sob a ótica de pesquisadores e cientistas, essas 

regras são dinâmicas e podem sofrer mudanças céleres no que se refere a visões de 

gêneros, mais precisamente a sexo/gêneros.  

Pontua-se aqui que as mudanças são promovidas, principalmente, quando há 

alteração nos comportamentos promovidos pela influência cultural da sociedade em 

que o indivíduo estiver inserido, onde haja novas regras e valores coletivos. Eis o que 

acontece na sociedade aberta (fora da prisão) e na sociedade fechada (dentro da 

prisão), ambas com fortes e perigosos estigmas nelas embutidos.  

Mapear os diferentes comportamentos encontrados na sociedade em que se 

está inserido é uma ferramenta que pode ser utilizada para uma análise fundamental 

e uma melhor compreensão da categoria de gênero da comunidade pesquisada. Vale 

observar que, quando em liberdade, o indivíduo faz parte de uma sociedade civil com 

normas, padrões e costumes inerentes a todos que ali habitam. Uma vez que 

transgrediu as leis e teve sua liberdade cortada, o indivíduo terá que aprender novas 

normas, padrões e costumes diferenciados, haja vista que agora a sociedade da qual 

ele faz parte é uma sociedade fechada/prisional.  

Quando cumpre sua pena, o indivíduo resgata o direito à liberdade e então 

entra em questão a “ressocialização”. No entanto, quando se verifica o contexto da 

palavra, “re-socializar” é tornar sociável aquele que deixou a sociedade. Porém, para 

o indivíduo voltar ao convívio social aberto, ele terá que aprender e assimilar novos 

conhecimentos. Ele terá que mesclar os conhecimentos adquiridos na sociedade 

aberta, antes da prisão, com os que ele adquiriu na vivência da prisão e, com sua 
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liberdade, agora ele terá que ressignificar seus valores, promovendo mudanças para 

que ele possa trafegar e não regressar à prisão.  

Cabe às Instituições governamentais a responsabilidade pela guarda e 

manutenção do apenado (BRASIL, CF/1998), incluindo-se aí a ressocialização. Cabe 

neste ponto ressaltar que uma sociedade é composta por todos e em todas as classes 

sociais. Portanto, abrange aqueles que vivem com a liberdade cerceada. De tal forma 

que, quando nos referimos a tornar sociável quem foi excluído, devemos ampliar lhe 

a reestruturação pessoal, até que atinja efetivamente a comunidade externa em geral. 

Haja vista, haver uma necessidade de preparação educacional, pois, quando esse 

indivíduo ressignificado voltar ao convívio social, ele deverá ter meios e embasamento 

para que tal ressignificação seja realmente efetivada. Daí a necessidade de promoção 

de políticas voltadas a essa finalidade. 

 
Figura 1 - Interação de fatores na transformação do preso 

 
Fonte: Autora 

 
A educação dentro da escola passa por momentos nos quais são inseridos 

novos conceitos e, dentro desses novos contextos, entra em voga o letramento, 

buscando desenvolver a habilidade crítica. Nesse diapasão, deve ser estimulado para 

que se efetive. 

Desenvolver uma habilidade crítica é percorrer caminhos incansáveis da 

insistência, sob a orientação de um mestre que o conduza nas linhas do 
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conhecimento. Isso se torna possível quando a análise interpretativa deságua em um 

pensamento no qual seja visível a emissão de valores. Jordão elenca esse processo 

em:  

[...] procedimentos interpretativos no espaço escolar, em um ambiente de 

colaboração, os alunos têm a oportunidade de perceber-se na posição de atribuidores 

de sentidos, de se ver como agentes construtores de significados em conjunto com 

comunidades discursivas de interpretação [...] (JORDÃO, 2013, p. 84). 

Para conseguir desenvolver no aluno a consciência e a interpretação crítica, 

é necessário que se tenha “um ambiente de colaboração” (id.), inserindo-o num 

espaço propício, no qual, ao participar do cenário, o aluno se sinta responsável e 

redator das interpretações. Como orientador, surge então a figura do professor, que, 

como um maestro, orienta a leitura visando a fazer com que os leitores percebam a 

variedades de interpretação que pode ocorrer, originada do ato de ler.  

Nesse ambiente, o aluno, é conduzido a reexaminar o contexto da leitura, 

buscando aprofundar-se, transcendendo as linhas. Agora ele já não mais faz a leitura 

mecânica, mas detecta os detalhes, situando os personagens, captando 

características das personalidades apresentadas pelo texto. 

Ao estabelecer nova dimensão da leitura, estando além do decodificar, mas 

no observar, visualiza sentido novo aos atores e valores, sejam eles éticos, morais, 

culturais ou mesmo situacionais. Fora que, nesse espaço, o aluno pode se reconhecer 

como um ator entre os outros.  

A Análise do Discurso (AD) francesa traz à luz a distinção entre os tipos de 

discursos e/ou funcionamentos discursivos, com sua “reversibilidade” nas relações 

entre os interlocutores. Aqui a AD iguala a legitimidade entre aluno e professor, uma 

vez que a fomenta o desenvolvimento crítico, instaurando a relação do sujeito em seu 

espaço e seu mundo. 

Dessa forma e com base nesse movimento, o aluno pode dialogar, sendo 

possível questionar o entendimento, os sentidos e a fala dos outros. Há aqui um 

significativo avanço da interpretação (paráfrase) para a multiplicidade de sentidos 

(polissemia). Com isso ele quebra os paradigmas impostos até então. Essa 

desconstrução inverte a função de ouvinte para a posição de autor.  
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3.3 O processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa 

Ao se falar sobre o processo de aprendizagem, no que tange a aquisição de 

conhecimento, deve-se também pontuar as inúmeras regras que compõem a língua 

portuguesa. Dessa feita e visando uma maior compreensão acerca do processo de 

ensino e aprendizagem, dissertaremos sobre a Teoria da Enunciação de Bakhtin, 

entre outros autores, que vai ajudar a entender esse processo, tanto no que se refere 

às atividades cognitivas quanto às discursivas, estas constituídas por forças 

interativas entre interlocutores e os objetos de conhecimentos. Nesse contexto 

pontua-se sobre a concepção de linguagem que traz uma reflexão acerca do processo 

interativo que se faz entre os sujeitos que realizam a prática educativa. Em síntese, 

os conceitos que os profissionais da pedagogia carregam em si sobre todo o conjunto 

que engloba: educação, ensino, aprendizagem, assim como alfabetização e 

letramento. Esses conceitos ajudam os profissionais na fundamentação de suas 

ideias, quando, em busca de conhecimento utilizando a pesquisa de grandes teóricos 

para melhor compreensão e concepção da amplitude do conhecimento e, da fusão de 

conceitos que dão novos valores acerca da prática educativa escolar.  

Chaves (1979) afirma ser a educação um processo pelo qual as pessoas 

adquirem o domínio e a compreensão de vasto conteúdo. Dessa forma, com base nas 

ideias do autor, pode-se dizer que a educação vive em contínuo movimento. Todo 

indivíduo tem a possibilidade de aprender uma variedade grande de coisas do mundo 

proporcionadas pela socialização e aculturação. Todavia, no que se refere à 

apreensão do conhecimento, ela só se efetiva se existirem apropriações e 

compreensões dos saberes, “[...] sua razão de ser, e venha a aceitá-los somente após 

investigação criteriosa que abranja não só as normas e os valores em questão, mas 

também possíveis alternativas” (CHAVES, 1979, não paginado). Sob a ótica do autor, 

a educação vai além de um processo de incorporação e de inserção de conteúdo.  

3.4 Bakhtin e seus sujeitos dos discursos 

O processo de aquisição no qual a prática se aplica como instrumento de 

ensino, buscando a interpretação e a diferenciação do “aprender e apreender” torna-

se eficaz uma vez que o indivíduo pode aprender mecanicamente o conteúdo e não 

apreender o que foi repassado pois não assimilou, nem compreendeu o que ali estava 

elaborado.  
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No que tange às escritas elaboradas durante a pesquisa encontrou-se a 

heterogeneidade mostrada e constitutiva. Perceptível na heterogeneidade mostrada, 

há nas falas a presença de discurso em outro discurso, de modo localizável e 

identificável. O informante 13, em sua citação “reflexões e comportamentos de um 

cidadão militar que, dentre suas paixões, acabou por viver uma vida conturbada cheia 

de altos e baixos”, demonstra sua percepção, utilizando forma frasal do próprio livro, 

ou ainda a heterogeneidade constitutiva, presente na fala do discente. Já o informante 

11 traz em sua fala “no tempo do rei, praticamente ordens dadas eram ordens 

cumpridas; as regras curtas como podemos dizer: brancos mandavam em negros, e 

negros não tinham vez de opinar em nada. Por serem escravos eram tratados à base 

da ignorância”, assemelha-se ao dialogismo Bakhtiniano. Uma vez que no dialogismo 

há uma necessidade de uma interação. Não se restringe ao diálogo face a face, mas 

a todo enunciado no processo de comunicação manifestado em diferentes dimensões.  

3.4.1 Dialogismo e interação construindo o letramento 

Inicia-se este parágrafo dialogando-se sobre a interação do sujeito dentro do 

contexto do letramento, levando-se em conta o letramento pelo qual ele passa através 

de sua vida. Esse letramento se dá nas relações sociais, cujos valores constituem o 

enunciado, compreendido, conforme Bakhtin, como unidade da interação social:  

[...] as relações dialógicas são de índole específica: não podem ser reduzidas 
a relações meramente lógicas (ainda que dialéticas) nem meramente 
linguísticas (sintático-composicionais). Elas só são possíveis entre 
enunciados integrais de diferentes sujeitos do discurso" (BAKHTIN 2018, p. 
323.). 

Ao tratar das teorias de Bakhtin, no que se refere a letramento, percebe-se 

que seus estudos trazem um novo conceito, denominado de objeto linguístico. Nessa 

nova conceituação, trabalha-se a concepção de que o princípio dialógico é encontrado 

em todo discurso, denotando indícios de uma influência da AD francesa. Tal objeto é 

encontrado na fala e na escrita, a produção, o momento histórico, a sociedade, suas 

ideologias e o indivíduo como ser integral.  

De acordo com o linguista brasileiro José Luiz Fiorin, o pensamento 

bakhtiniano possui três eixos básicos que norteiam seu pensamento e constituem a 

concepção de dialogismo (FIORIN. 2006, p. 34; 37 e 60): 

A unicidade do ser e do evento – “todos os enunciados constituem-se a partir 

de outros”; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luiz_Fiorin
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A relação eu/outro – “São maneiras externas e visíveis de mostrar outras 

vozes no discurso”; e 

A dimensão axiológica – “construída pelo conjunto de relações sociais de que 

participa o sujeito.” 

Segundo Bakhtin, as ações cotidianas estão constantemente envolvidas em 

diálogo, uma vez que estamos sempre em interação com o outro. O contato que 

realizamos com o outro indivíduo é fato da existência humana, é o chamado convívio 

social, carregado dos históricos cultural e social. Portanto, é nessas vivências 

dialogadas que acontecem as trocas e experiências. Isso posto, o diálogo se constitui 

de uma interação verbal. Para Bakhtin, é essencial compreendemos a palavra 

“diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas a comunicação em voz alta de 

pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal de qualquer tipo que 

seja (BAKHTIN, 1929/2006, p. 125). 

Nessa postura e com base na Filosofia da Linguagem, diante da natureza 

humano-linguístico-dialógica busca-se justificar a importância da interação para que 

novos discursos sejam constituídos, onde os sujeitos possam ser resignificados e 

assim resignifiquem a realidade em que vivem. 

Segundo a Psicologia do Desenvolvimento Humano o homem não pode mais 

ser estudado como ser isolado, de forma individualizada, mas sim em um conjunto 

que englobe a sua realidade, envolvendo, inclusive suas relações sociais. Aliado a 

isso estão o objeto do discurso que traz à tona os valores, as crenças, as descrições 

e definições da realidade, evidenciando, portanto, os múltiplos caminhos e vozes a 

lidar, pois há outros enunciados, os quais o próprio enunciado estar ligado por algum 

tipo de relação. 

3.5 Ressignificar além do cárcere 

Numa perspectiva de promover mudanças no sistema prisional, o Governo 

Federal cria o então programa “Remição de pena”, na verdade um subprograma 

elencado no rol de atividades do programa de Políticas Públicas voltadas à segurança 

pública. Tal programa reúne medidas que visam a ocupar o dia a dia dos apenados 

do sistema prisional, dando a eles motivação, diminuição de pena e amplo 

conhecimento por meio da educação. Objetiva, ainda, tentar diminuir os índices de 

criminalidade no país. E tem como base a mudança por meio da leitura literária, de 

forma que o apenado, passando pelo processo, possa ser humanizado. 
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Segundo alguns teóricos e cientistas, como o filosofo Cândido, a literatura 

pode promover mudanças comportamentais efetivas: 

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo 
que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais como o 
exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 
problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do 
mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a 
quota de humanidade a medida em que nos torna mais compreensivos e 
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 1995, 
p.180) 

Ultrapassando os muros das práticas pedagógicas, o projeto estudado nesta 

dissertação, em sua efetividade, passa pelas esferas cultural, artística, linguística e 

social. Dessa forma, sua significativa contribuição pode dar valor aos sentidos 

perdidos no meio da nova cultura assimilada na carceragem, assim podendo-se dizer 

que a literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de discursos vivos, 

compartilhando com eles numerosas características; não é por acaso que, ao longo 

da história, suas fronteiras foram inconstantes (TODOROV, 2014, p. 22).  

A adesão ao projeto não é obrigatória, porém, para o apenado, a prática de 

resenhar configura-se como um direito. Direito esse que lhe dará a redução dos dias 

a serem cumpridos no regime fechado. Ao acalantar o sonho da liberdade, o 

imaginário do detento se assemelha à literatura, pois a literatura, dentre outras artes, 

tem como elemento fundamental o equilíbrio. Assim preleciona Cândido, autor 

considerado um expoente da crítica literária, que faz suas análises associadas a uma 

construção sociológica e humanística, mesclando os métodos dialético e 

comparatista, visando a que o leitor entenda e absorva a escrita e o que ela traz, 

fazendo da interpretação a expressão da cultura brasileira: “todas as criações de 

toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade” 

(CÂNDIDO, 1995, p. 242).  

Segundo a psicanálise, o homem se torna produto da sua própria mente. 

Dessa forma, a literatura permite ao homem entrar em contato com o imaginário, com 

o místico, com aquilo que ele acredita somente em seus devaneios, o real e imaginário 

desencadeando num mundo novo recheado de conhecimento e, para dar forma a isso, 

Cândido declara:  

Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 
possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie de fabulação. Assim 
como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e 
quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. 
O sonho assegura durante o sono a presença indispensável deste universo 
independentemente da nossa vontade. (CANDIDO, 1995, p. 174). 
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Durante as aulas ministradas no período em que o projeto se realizava, tomou-

se por prática a execução de atividades pedagógicas e lúdicas com a finalidade de 

colher informações, implementar e desenvolver uma visão crítica pós-leitura de livros 

ofertados e escolhidos para resenhar. Dessa forma, é de se concordar com a reflexão 

desse autor, pois a leitura literária pode ressignificar valores. Sob orientação, o 

apenado não mais lerá, com o simplório desejo de remir dias da sua pena; mas, com 

incentivo, ele poderá se humanizar e, a partir da experiência literária, mudar seu 

contexto criminológico.  

3.6 As resenhas e sua utilidade 

Ainda durante o processo de aprendizado literário, com a prática de resenhar 

os temas, pautaram-se as aulas nos seguintes tópicos: remição de pena, 

desenvolvimento de visão crítica, desenvolvimento de visão de mundo e 

ressignificação social, conforme se representa na Figura 2. 

Figura 2 – Para que serve a resenha no contexto prisional 

 
Fonte: Autora 

 

Para isso, as aulas continham novos letramentos, tais como vídeos, 

dinâmicas, contos orais, criação de textos com base em tema específico dado, bem 

como a vivência de situações, vividas, imaginadas, transcritas por meio da narrativa, 

em forma de dramaturgia ou de poesia. 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações 
de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, 
lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita 
das grandes civilizações. (CANDIDO, 1995, p. 174). 
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O objetivo era despertar, no campo subjetivo, a consciência crítica intrínseca 

em cada um, fazendo com que a leitura passasse a ser vista como uma nova forma 

da pratica social e de inserção ou reinserção social. 

Como base de investigação foi solicitado que os pesquisados fizessem 

reflexões acerca da leitura dos livros sugeridos e a contextualização da temática, 

trazendo para os dias atuais, a partir do enquadramento e cenário no qual se passava 

o enredo dos romances lidos. A resenha trouxe narrativas ricas em detalhes. Apesar 

de, num primeiro momento, o texto conter limitações no processo de interpretação, 

em face de os personagens serem vastos e ricos em detalhes, tais limitações não 

atrapalharam a interpretação subjetiva de cada leitor. Pois cada um utilizou recursos 

linguísticos e psicológicos para trazer para sua realidade as passagens lidas, Todorov 

afirma que: 

Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente 
diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras 
maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros 
seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos 
cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os 
outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. (TODOROV, 2014, p. 23-24) 

O letramento crítico, assim como a literatura, possuem caracteres 

semelhantes, já que ambos se voltam para a implementação da ressignificação de 

valores e promovem a interação por meio da linguagem, a partir de mecanismos de 

atribuição de sentidos. 

É oportuno ressaltar que a leitura, por sua vez, ocupa, no que diz respeito à 

constituição do homem, não apenas o caráter formativo, como também o caráter 

ideológico e social que fomenta a capacidade racional do ser adulto. Cândido (2002) 

indica:  

A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial, que costuma 
vê-la ideologicamente como um veículo da tríade famosa, – o Verdadeiro, o 
Bom, o Belo. [...] Longe de ser apêndice da instrução moral e cívica (esta 
apoteose matreira do óbvio, novamente em grande voga), ela age com o 
impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela – com altos e baixos, 
luzes e sombras. (CANDIDO, 2002, p. 83, grifo do autor). 

Destarte, o leitor que mantem o hábito da leitura estará em constante 

aperfeiçoamento e formação, seja, por conhecer mundos novos, seja por uma nova 

aquisição perceptiva, uma vez que, a partir do momento em que apreende o 

conhecimento, aprende também a concepção do homem como um todo; e a 

compreensão de si mesmo.  
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A leitura contínua é, portanto, uma prática social de letramento. Ela acontece 

em diversos campos de aprendizado, em situações cotidianas, onde a compreensão 

da linguagem e a práticas discursivas são inseridas. Na análise feita em relação à 

obra literária e seu papel na sociedade, Cândido diz que: 

A obra, por sua vez, vincula o autor ao público, pois o interesse deste é 
inicialmente por ela, só se estendendo à personalidade que a produziu depois 
de estabelecido aquele contacto indispensável. Assim, à série autor-público-
obra, junta-se outra: autor-obra-público. Mas o autor, do seu lado, é 
intermediário entre a obra, que criou, e o público, a que se dirige; é o agente 
que desencadeia o processo, definindo uma terceira série interativa: obra-
autor-público. (CANDIDO, 2000, p. 33-34). 

Para um aprofundamento no estudo da leitura e os resultados que ela pode 

promover, deve-se, antes de tudo, analisar o conjunto autor, obra e leitor, haja vista 

que quem escreve, escreve para o outro e nele desperta sentimentos que podem ser 

vivenciados intimamente, levando-se em conta o ponto de vista filosófico e 

sociológico, pois torna-se quase que imperceptível imergir na leitura sem que se 

coloquem a vivência e os acontecimentos vivenciados pelo leitor. Cândido traz a lume 

Pollock, que faz uma analogia a um sistema simbólico de comunicação inter-humana: 

[...] tratando da linguagem literária, exprime bem este fato, ao dizer que a 
invenção da escrita tornou possível a um ser humano criar, num dado tempo 
e lugar, uma série de sinais, a que pode reagir outro ser humano, noutro 
tempo e lugar. Resulta que o escritor vê apenas ele próprio e as palavras, 
mas não vê o leitor; que o leitor vê as palavras e ele próprio, mas não vê o 
escritor; e um terceiro pode ver apenas a escrita, como parte de um objeto 
físico, sem ter consciência do leitor nem do escritor. Isso pode fazer com que 
o escritor suponha, irrefletidamente, que as únicas partes do processo sejam 
a primeira e a segunda; e o leitor suponha que o processo consiste na 
segunda e terceira; e um crítico irrefletido, que a segunda parte é tudo. (...) 
Mas (a) verdade básica é que o ato completo da linguagem depende da 
interação das três partes, cada uma das quais, afinal, só é inteligível [...] no 
contexto normal do conjunto. (POLLOCK apud CÂNDIDO, 2000, p. 47). 

Com base nos apontamentos de Antunes (2010), Kleiman (2010) e Soares 

(2012), e em harmonia com os apontamentos de outros autores no que diz respeito à 

leitura, compreende-se que essa relação entre o leitor e o texto vai além de mera 

interpretação, fincando à estaca da compreensão dos sentidos. O ato de ler vai além 

da atividade mecânica de conhecimento, ultrapassa esse nível, chegando a 

concretizar a assimilação de significados:  

A literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e 
sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 
aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer 
público; nem este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu 
efeito. (CANDIDO, 2000, p. 68). 



49 

 

Quando se faz referência à assimilação de conhecimentos por meio da leitura, 

se está dissertando sobre a aproximação entre sujeito e objeto, ou seja, o leitor e o 

texto. Pois a relação que se dá nesses mecanismos de leitura e a postura do leitor 

efetiva a realização da atividade pelo educando, pautado na produção concreta da 

escrita. O ato de ler traz em si o despertar de vários sentidos, dessa forma a leitura 

desperta no leitor diversos aprendizados: 

Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento 
poderoso de instrução e educação entrando nos currículos, sendo proposta 
a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a 
sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas 
diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura 
confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é 
indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; a que 
os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de negação do estado 
de coisas predominante. (CÂNDIDO, 1995, p. 175). 

A produção da escrita por meio do ato de resenhar, resultado da leitura, 

possibilita a observação da assimilação e da internalização dos preceitos, cuja 

relevância prende-se à leitura literária, que tem como esteio a organização mental da 

narrativa do autor e a ordenação mental dos objetos e dos sujeitos encontrados na 

narrativa. 

3.7 Ressignificação: acreditar que tudo pode mudar 

Acreditar em si mesmo torna-se o primeiro passo para promover possíveis 

mudanças na vida e no meio em que se vive. Para alguns indivíduos que tiveram sua 

liberdade cerceada, o maior sonho é a liberdade, ir além-muros, refazer o caminho de 

volta para casa. A casa de que um dia ele se evadiu, sobrepujando todas as leis, de 

tal sorte que agora se vê diante de outra realidade, trancado atrás das grades 

punitivas. Com a esperança comprometida, ele precisa se agarrar a algum esteio que 

o mantenha em pé.  

Surgem então as “portas” acolhedoras dentro do sistema e ele se vê diante 

da escolha: ser “protegido” pelo sistema prisional, pelas organizações criminosas ou 

pelas organizações não-governamentais disponíveis dentro do sistema carcerário; 

entram nesse diapasão os programas de ajuda destinados ao apenados em diversas 

modalidades de regime. Aparecem então a remição de pena por leitura e as atividades 

que possibilitam suavizar o pesado fardo do cumprimento da pena sentenciada. 
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Ressiginificar suas ações, dá novo sentido a sua vida. Entre tantos indivíduos 

excluídos das sociedades, pode-se citar o exemplo e a fala de quem se permitiu mudar 

sem desistir, pois, acreditou que tudo é possível. 

O informante Rogério Araújo, paraense de Marabá, sentenciado há 15 anos, 

por tráfico de drogas, tornou-se um dos raríssimos exemplos de recuperação e 

reinserção de um apenado no convívio social. Rogério é hoje o coordenador geral da 

Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso (Acuda). Seu passo 

inicial para ressignificação pessoal se deu graças ao grupo teatral Bizarros. 

Aldo José, 42 anos, em sua fala sobre a oportunidade de ressignificação por 

meio de atividades que permitem a mudança, diz que “Aqui a gente tem as atividades 

para ocupar a mente, não ficar só lá trancado pensando besteira; e terei a 

oportunidade de sair do sistema com a cabeça erguida”. 

Assim também acontece com Alzimar Dantas, 34 anos, que cumpre 13 anos 

no regime fechado. Ele diz que já passou por várias atividades, sendo o mais antigo 

dos participantes, há oito anos envolvido no projeto.  

Já trabalhei na granja, na horta, na estufa, na atividade terapêutico e hoje sou 
também chefe de pátio. Antes de ser preso já fui açougueiro e chapeiro. 
Nunca vendi drogas, nunca roubei, e sempre trabalhei, mas a minha mente 
era criminosa, porque eu gostava de matar. Se estivesse na rua já teria 
matado mais de 30 pessoas. A prisão e ter conhecido a Acuda foi um 
livramento, afirma. (GOVERNO DE RONDÔNIA/SEJUS). 

Alzimar afirma que as terapias o ajudaram a mudar.  

Eu sinto mudança em mim e em muitos colegas aqui. Ontem mesmo passei 
o dia chorando, pensando em quem eu era, em tudo que fiz de ruim, e quem 
sou atualmente. Tudo é um processo; e estar aqui faz com que eu perceba 
essa mudança em mim. (GOVERNO DE RONDÔNIA/SEJUS). 

3.8 Letramento crítico – Entre riscos e rabiscos eu me transformo 

A ressocialização do indivíduo após o cumprimento de sua dívida não 

acontece de forma tão aceitável como se pensa. A aceitação de sua liberdade vai ao 

encontro dos anseios e do ponto de vista da sociedade, que, na maioria das vezes, é 

contraria à assimilação de liberdade acalantada por anos pelo apenado. Francesco 

Carnelutti, em sua obra “As misérias do processo penal”, afirma: 

Na esperança de retornar ao convívio humano [...], de reassumir a condição 
de homem livre, de retornar ao seu lugar na sociedade, é o oxigênio que 
alimenta o encarcerado [...]. O preso, ao sair da prisão, acredita não ser mais 
preso; mas as pessoas não. Para as pessoas ele é sempre detento; nesta 
fórmula está a crueldade e o engano. A sociedade fixa cada um de nós ao 
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passado; e o devedor, porquanto tenha pagado a sua dívida, é sempre 
devedor. (CARNELUTTI. 2008, p. 80) 

Enquanto o preso tem a visão de dever cumprido, para a sociedade ele 

continua sendo o devedor e deve ser excluído do convívio geral. A partir do momento 

da soltura, a sociedade passa a ser “vítima”; o medo que a população nutre por aquele 

que transgrediu as leis a cega e não deixa com que veja que há uma necessidade de 

compreensão, de ressignificação geral. De forma geral o apenado e a sociedade 

precisam ser multiletrados e ressignificados, quebrar paradigmas culturais. Pois isso 

é que vai possibilitar uma convivência fraterna e a diminuição de transgressões a 

legislação e vida humana.  

O cerne da questão aqui discutida é a falta de aceitação cultural de que se 

pode recomeçar e dar um novo destino à vida, oportunizando mecanicismos 

duradouros. Deve-se atentar para o nível acelerado de transgressões das leis e de 

crimes contra a vida, entre tantos outros. São fatores marcantes de exclusão social o 

preconceito, a falta de oportunidade e os estigmas sociais. Os quais fazem com que 

o apenado retorne ao crime, regressando ao sistema prisional. 

Alessandro Baratta diz que: 

O conceito de reintegração social requer a abertura de processo de 
interações entre o cárcere e a sociedade, no qual os cidadãos recolhidos no 
cárcere se reconheçam na sociedade externa e a sociedade externa se 
reconheça no cárcere. (BARATTA. 1990, p. 145) 

Contudo, não cabe afirmar que o indivíduo vá retornar ao mundo do crime por 

somente encontrar as portas fechadas. A ótica deve ser ampla e deve-se levar em 

conta, numa análise profunda, quais os verdadeiros fatores que o fizeram abandonar, 

mesmo que por alguns dias, o mundo ao qual é hoje regresso. Entre os vários fatores, 

percebe-se que a classe social, baixa escolaridade, falta de estrutura cultural e 

familiar, dentre outros tantos, afetam o processo de ressignificação, por vezes 

idealizado na ocasião do cárcere e minimizado frente à realidade encontrada “na 

liberdade”. No entanto, hão de se observar também os fatores emocionais e 

psicológicos, que por vezes podem influenciar o indivíduo numa sociopatia ou em uma 

genética imutável, regressando ao mundo do crime, pelo simples fato de gostar disso. 
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Figura 3 – Processo de ressignificação 

 
Fonte: Autora 

 

Porém, cabe olhar também, cautelosamente, para a sociedade externa: de 

uma forma geral as instituições não acreditam na ressocialização. Uma vez que a 

fama dos condenados, sempre violentas e repetitiva, as faz temer por sua segurança 

e a segurança dos seus protegidos. Talvez, por isso tornou-se pratica comum nas 

organizações pedir certidões de antecedentes criminais, frente a uma possível 

admissão. 

Destaca a autora Mariana Barreto:  

Se, no estabelecimento prisional, as pessoas devem ser passivas e 
submissas às regras institucionais, no mundo liberto, é importante que haja 
autonomia. Se, nas penitenciarias, os reclusos resolvem uma situação 
conflituosa por meio de força e da dominação, nas relações interpessoais do 
mundo externo, é preciso diplomacia. Se, nas celas, a desconfiança é um 
sentimento sempre presente, na vida familiar, é indispensável a confiança e 
o auxílio mútuo. Inúmeros são os aspectos que divergem entre uma cultura e 
outra, o que torna o indivíduo estranho ao seu próprio local de origem, como 
pássaro que, após ser retirado e aprisionado em uma gaiola, não mais 
consegue retornar ao seu ambiente natural. (BARRETO. 2006, P. 591) 
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Ainda com base na vida carcerária versus a vida pós-carceragem, Sá Alvino 

diz que: 

A vida carcerária é uma vida em massa. Sobretudo para os presos, 
evidentemente. Como consequência, ela lhes acarreta, dependendo do 
tempo de duração da pena, uma verdadeira desorganização da 
personalidade, ingrediente central do processo de prisionização. (SÁ 
ALVINO. 1998, p. 117) 

Com as atividades aplicadas durante as aulas, nas quais a conversação se 

fez bastante presente, a pesquisadora percebeu o crescimento da consciência crítica 

resultante dos diálogos praticados após leituras, o que desenvolveu o pensamento 

crítico, contribuindo para a transformação pessoal sugerida pelo letramento crítico.  

De início as respostas eram vagas e sem nexo, porém, com a continuidade, 

as respostas passaram a ser mais elaboradas, com raciocínio coordenado, num 

paralelo relacionado à contribuição das aulas, que perceptivelmente cresceu da 

formação intelectual para a formação pessoal e social. A partir daí a pesquisadora 

percebeu mudança de atitude e de postura, pois, a partir do momento em que 

pausavam para refletir sobre a resposta adequada, expunham com maior precisão 

seus pontos de vista. Como afirma Jordão: 

[...] Ver-se como parte integral do mundo, ou seja, como agente na produção 
de significados e na construção da própria realidade que se está tentando 
transformar aparece em primeiro plano na tentativa de impedir a reprodução 
de mecanismos geradores ou mantenedores dos problemas que 
enfrentamos. (JORDÃO, 2007, p.7). 

A pesquisadora, envolvida no processo, buscou construir e internalizar nos 

pesquisados a noção de ressignificação de valores pessoais e culturais, partindo do 

axioma “Só sou produto do meio se assim eu escolher, pois posso mudar meu 

caminho – ressignificação”.  

Ainda citando Jordão quando diz que: 

A consciência da própria parcialidade, da impossibilidade de afastamento da 
subjetividade na construção das nossas leituras de mundo, implica numa 
abertura para novas leituras, para entendimentos diferenciados, para o 
confronto permanente entre perspectivas, e a consequente disponibilidade 
para a aprendizagem constante (JORDÃO, 2007, p. 33). 

Tomamos como afirmação que o letramento crítico se torna partidário da 

remodelação de um novo mundo mais dignificante, em que as escolhas sejam 

respeitadas e o indivíduo possa construir suas próprias perspectivas.  

Quando pontuamos os aspectos políticos, sociais e religiosos como 

elementos de pesquisa a colocamos num patamar situacional de grande relevância, 

pois, segundo Marcuschi (2001, p. 128), “situacionalidade não só serve para 
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interpretar e relacionar o texto ao seu contexto interpretativo, mas também para 

orientar a própria produção”. Desta feita, como o objetivo de pesquisa é o letramento 

e a ressignificação cultural, o contexto social não poderia se excluir desta dissertação. 

O aporte teórico se fez presente a fim de analisar os possíveis efeitos do 

letramento crítico nas aulas, se os alunos passaram a ter mais consciência de mundo, 

se associam o que aprendem à vida prática, como as leituras interferem ou não em 

suas vidas. Buscou-se visualizar no resultado do trabalho os efeitos positivos ou 

negativos e o que poderia ser melhorado.  

Para falar sobre ressocialização e/ou ressignificação, tendo como base o 

letramento crítico, considerou-se que ele implica uma forte investigação, tanto no que 

se refere à pesquisa-ação, quanto no que se refere a conhecer as discussões em voga 

sobre as questões envolvidas, principalmente quando se aborda a mudança cultural, 

social e individual. Não menos importante, há uma necessidade veemente de analisar 

os sujeitos que vivem nesse contexto que a pesquisa visa a investigar. É oportuno 

ressaltar que esses sujeitos vivem uma fase transitória, necessitando, assim, de uma 

verificação em relação aos possíveis conflitos intrínsecos no âmbito social, 

antropológico, filosófico, político e cultural.  

Buscar contextualizar o termo “ressignificação” não se mostrou uma tarefa 

fácil, haja vista que o campo no qual a presente pesquisa foi realizada está recheado 

de indivíduos que são retirados do meio social, chamado aqui de “sociedade aberta”, 

por transgressão às leis vigentes constitucionalmente, e colocados em uma sociedade 

fechada, as unidades prisionais, onde se percebe que há um visível embate de 

valores, cultura e direitos, iniciando-se nesse momento o processo de “exclusão”. A 

alienação criminal começa a fazer parte da rotina e o apenado, inicialmente fora do 

contexto, debuta no processo de introspecção, pois sua perspectiva começa a ser 

minimizada e a crença começa a diminuir.  

Dentro da unidade prisional o indivíduo passa a ser de responsabilidade do 

Estado, que deve, por sua vez, prover seu bem-estar, segurança e ressocialização. O 

que não acontece em sua totalidade, pois há falta de políticas públicas voltadas 

especificamente para esse fim. E, por outro lado o apenado é, em muitos casos, 

abandonado pela família. Cabe ao Estado, entre outros deveres, a responsabilidade 

de ressocializá-lo, prepará-lo para que possa voltar ao convívio social adequado, 

evitando que, com isso, ele não retorne ao mundo do crime. Porém, a ressocialização 

enfraquece, quando seus valores não são ressignificados. Apesar dos programas 
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criados para remição de penas, se o sujeito não tiver um trabalho cultural modificador, 

o retorno à sociedade se dará com um ser robotizado programado para permanecer 

no crime. 

Em contrapartida, a sociedade também deve, antes de tudo, passar pelo 

mesmo processo de ressignificação. Mudar valores de ambos os lados. O indivíduo, 

ao voltar para a sociedade aberta, deve ter a oportunidade de recomeçar, transpor o 

muro cultural da marginalização. É compreensível fechar as portas para aqueles que 

transgrediram as leis, movidos pelo medo da criminalidade alarmante em que o país 

se encontra. Porém, permanecer com as vendas nos olhos somente perpetua essa 

mesma marginalidade. E pior: ela ramifica, uma vez que, ao voltar “ressocializado”, o 

indivíduo deparar-se-á com o preconceito e as portas fechadas; e a busca do sustento 

da família pode fomentar seu retorno ao crime. 

Vale ressaltar que não se explana nesta dissertação sobre sociopatias e 

psicopatias, essas são de cunhos específicos da esfera jurídica e médica e não 

apetecem à presente pesquisa. Também não se critica a posição da sociedade em 

defender-se dos excluídos. Ninguém quer se expor a patamares violentos, mas é 

preciso que sejam criados programas cujo foco seja a mudança cultural, para que o 

índice de criminalidade tenda a diminuir consideravelmente. 

Assim sendo, delineamos alguns pontos a partir dos quais nortearam a 

presente pesquisa. Buscando dar embasamento às temáticas aqui discutidas, 

utilizamos os pressupostos teóricos que perpassam o campo filosófico, linguístico, da 

comunicação, bem como da sociologia e antropologia, visando a analisar as 

ideológicas com suas construções na visão dos pesquisados. Nada obstante, antes 

de entrar nas discussões a respeito da ressignificação através da leitura, promovida 

pelo letramento crítico, promove-se uma explanação sobre as etapas realizadas 

durante a construção dos resultados deste trabalho.  

4 OS RISCOS E OS RABISCOS 

4.1 A pesquisa e seus resultados 

Com o objetivo de conciliar o letramento crítico com as interpelações atuais 

para a compreensão e desenvolvimento de uma visão crítica consciente e socialmente 

situada no contexto nacional, promoveram-se diálogos, reflexões e debates visando a 

apontar possíveis pontos de convergência entre o ensino com base no Letramento 

Crítico e a ressignificação dos valores pessoais e sociais.  
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É preciso que seja embutida no aluno a mínima noção de letramento, levando-

o a refletir criticamente sobre sua posição na vida e, principalmente, na sociedade. É 

dessa forma que se logra posicioná-lo como cidadão, procurando levá-lo à reflexão 

crítica de seus direitos e deveres (MENEZES DE SOUZA; MONTE-MÓR, 2006). 

Assim, faz-se necessário que tal assunto faça parte do currículo escolar, como um 

meio para a construção da cidadania, para que, com isso, o aluno seja despertado 

para uma visão crítica mais efetiva. 

Freire (1970) preleciona que a aprendizagem da palavra do dominador deve 

ser capaz de livrar o indivíduo da marginalidade, tornando-o capaz de tomar posições 

e com elas implementar novas ações que possibilitem a transformação de sua 

situação de inferioridade. Ao se permitir ter uma reflexão com base na consciência 

linguística crítica, o indivíduo pode se permitir ao empoderamento. O reconhecimento 

de seu papel na sociedade, com ações transformadoras, marcará o início da sua 

ressignificação social. 

Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 
coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 
melhorar a racionalidade e a justiça e suas próprias práticas sociais e 
educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de 
situações onde essas práticas acontecem. A Tecnologias da Informação e 
Comunicação no contexto escolar Abordagem é de uma pesquisa‐ação 
apenas quando ela é colaborativa...  (KEMMIS e MC TAGGART,1988, apud 
Elia e Sampaio, 2001, p.248). 

Partindo da premissa de que o pensamento crítico do leitor, após a leitura de 

obras que abordam esses temas, tende a ser alterado e, ao seu modo, externar seus 

raciocínios com mais segurança e convicções, essas “aquisições” podem 

desencadear uma mudança positiva de comportamento social e, consequentemente, 

maior aceitação e maior interação no meio onde vive. 

Não se pode promover uma mediação pedagógica solitária, há uma 

necessidade da presença e atitude de um profissional que possa conduzir a reflexão. 

Nesse caso, o professor vai se colocar como um facilitador, cuja função será a de 

incentivar e motivar a aprendizagem, tornando-se uma ponte entre o aprendiz e sua 

aprendizagem, desobstruindo a escuridão para que o aprendiz chegue aos seus 

objetivos (MASETTO, 2012, p.144‐14). 
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4.2 O roteiro das aulas 

No dia 19 de julho de 2018, na sala de aula da Associação Cultural e de 

Desenvolvimento do Apenado e Egresso (Acuda), demos início às atividades de 

docência, cujo objetivo era colher informações que subsidiassem a presente pesquisa. 

As aulas de resenha tiveram como objetivo auxiliar os apenados na 

elaboração de resenha crítica, objeto do projeto da Secretaria de Estado de Justiça 

(Sejus), alusivo à remição de pena prevista na Lei de Execuções Penais e na 

Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O grande desafio do projeto 

foi adentrar no sistema carcerário e enfrentar a rotina deles sem demonstrar receio ou 

temor. As aulas eram ministradas 1 (uma) vez por semana e no entanto, passados 

três meses de atividades, observamos que as aulas eram ministradas de forma 

mecânica, direcionadas apenas para a elaboração da Resenha Critica, sem a 

compreensão do objeto ali trabalhado.  

Percebemos, ainda, que a maioria dos apenados não sabiam, nem ao menos, 

o significado de resenha “crítica” e o porquê de a estarem fazendo, haja vista, a 

diversidade de escolaridade dos apenados. A assimilação do conhecimento era outra 

vertente desconhecida pelos estudantes ali envolvidos. 

O conhecimento, a transcrição do conteúdo e a compreensão dos fatos não 

foi percebível durante este período, o que fez a pesquisadora mudar o rumo das aulas 

e inserir novos conceitos e nova metodologia de ensino. A partir do momento em que 

se observou a mecanicidade dos atos, procurou-se inserir novos modelos de 

aprendizagem, nos quais a visão crítica fosse esboçada de forma concisa. Dessa 

forma, buscamos trabalhar com a aquisição de conhecimentos, uma tentativa de 

mesclar o conhecimento prévio com o conhecimento adquirido por meio das leituras 

praticadas. 

Após a pesquisa idealizamos o plano de aula (roteiro de aulas) no qual 

pudéssemos trabalhar a leitura e a escrita através da resenha não somente visando à 

remição de pena, como também desenvolvendo a visão crítica individual e de mundo, 

para assim objetivar promover a ressignificação individual e social do sujeito 

pesquisado.  

Buscamos, portanto, trabalhar através da resenha não somente visando à 

remição de pena, como também desenvolvendo a visão crítica individual e de mundo, 

para assim objetivar promover a ressignificação individual e social do sujeito 
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pesquisado. Nesse contexto, utilizaram-se, em sala, os livros: O Cortiço, Vidas Secas, 

Memórias de um Sargento de Milícias, A Lenda do Boto, O Lado Sombrio dos Contos 

de Fadas, entre outros. Utilizaram-se também vídeos: resenha de O Cortiço, 

Memórias de um Sargento de Milícias, entrevista com um estagiário, Vidas Secas, O 

Vídeo Mais Visto do Mundo, O Rato e o Queijo, A Arte do Otimismo, Desigualdade 

Social o que é, Corrida por R$ 100 Feita de Privilegio e Desigualdades, entre outros.  

Como atividade pedagógica de desenvolvimento cognitivo de assimilação, 

buscamos fomentar a escrita e a oralidade, práticas essas exercitadas por meio de 

atividades extra sala, nas quais os próprios apenados teriam que criar resenhas de 

livros, contos, novelas avulsas, buscando, dessa forma, fortalecer a prática da 

interpretação de texto, da escrita, da percepção e da criação verbal e não verbal. 

Como processo criativo pedimos para que criassem contos imaginários como 

contos de natal, paráfrase de alguma estória, com o objetivo de desenvolver a 

capacidade intelectual e criativa dos pesquisados.  

Durante o período trabalhado e com foco no aperfeiçoamento da norma culta, 

foram ministradas aulas cuja ementa prendia-se a: pontuação: o que é e como aplicá-

la, acentuação e suas diferentes simbologias, produção de textos idealizados dentro 

de sala visando afixar o conteúdo ministrado no dia; leitura de textos variados retirados 

de revistas, internet, trechos de livros entre outros; interpretação de textos livre, 

visando acentuar a criatividade esboço em sala; debate sobre a assimilação de 

conteúdo lido; texto, prendendo-nos o significado de contexto, intertexto, roda de 

conversa sobre como interpretar o conteúdo lido; identificando os elementos 

necessários para melhor compreensão, entre eles exemplificando em como comparar, 

comentar, resumir, parafrasear; colocação da vírgula na oração corretamente: 

respiração, pausa nem sempre cabe virgula, conforme as regras estudadas; os textos 

e suas variáveis; elementos essenciais do texto; análise de texto; releitura de textos; 

oralidade versus escrita; resenha crítica, exercitando; porque a interpretação de texto 

é necessária; análise crítica de releituras; correção em sala – tirando dúvidas; 

readequando a escrita; sintetizando o raciocínio crítico.  

Como recursos de aprendizagem, utilizaram-se, também, dinâmicas variadas 

(balões, para desenvolver a percepção, quem conta um conto, criação textual, boca 

de forno, leitura entre linhas) cujo objetivo era trabalhar a percepção, a concentração 

e a interação entre o grupo. Procuramos entre tantas fontes disponíveis as novas 
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tecnologias de informação e comunicação (TIC), pois o processo de conhecimento foi 

aplicado com recursos audiovisuais, visando a uma compreensão do contexto da obra 

em diversas apresentações, tais como vídeos e resenhas televisivas dos livros cortiço, 

memórias de um sargento de milícia, vidas secas. 

Foram utilizados também filmes motivacionais (o vídeo mais visto do mundo, 

o rato e o queijo...) que despertassem a consciência individual e coletiva e pudessem 

levá-los à ressignificação de valores.  

Outra metodologia utilizada diversas vezes pela pesquisadora foi a roda de 

conversa. Após a leitura em sala de livros, contos, narrativas, folhetins, gibis, textos, 

filmes e/ou trabalho extra sala, a modalidade era exercida, visando a fixar o conteúdo 

e promover o despertar da visão crítica, contextualizando de forma atual, no que tange 

os aspectos sociais, políticos, religiosos e individuais. 

A metodologia escolhida tinha como foco desenvolver a consciência crítica e 

a exposição oral do pensamento individual e coletivo, a forma de ver o mundo, os 

conceitos sociais individualizados e a forma em que eles lidam com a informação. 

Com o passar dos meses tornou-se perceptível o avanço pedagógico dos 

estudantes, o que nos permitiu avançar e passarmos a utilizar outros recursos de 

aprendizagem, tais como algumas dinâmicas variadas: balões (para desenvolver a 

percepção, quem conta um conto, criação textual, boca de forno, leitura entre linhas) 

cujo objetivo era trabalhar a percepção, a concentração e a interação entre o grupo.  

4.3. Traçando o perfil do pesquisado 

Não se pode falar do pesquisado sem antes falar sobre o contexto em que ele 

está inserido. Um indivíduo que vive em uma sociedade fechada, como é o caso das 

prisões brasileiras, tem não somente sua liberdade cerceada, mas também todos os 

seus valores modificados. Essa mudança se estende até mesmo a seu perfil 

psicológico. Quando se objetiva a ressocialização, convém observar que, para que ela 

seja eficaz, deve-se antes de tudo humanizá-la, não somente no que se refere aos 

indivíduos, mas também no que diz respeito aos espaços em que sobrevivem, pois 

esses ambientes influenciam e refletem na autoestima das pessoas neles 

aprisionadas, como define Guilhardi (2002, p. 7): 

A autoestima é o produto de contingências de reforçamento positivo de 
origem social. Assim, sempre que uma criança se comporta de uma maneira 
específica, e os pais a consequênciam com alguma forma de atenção, 
carinho, afago físico, sorriso (cada uma dessas manifestações por parte dos 
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pais pode ser chamada de reforço social generalizado positivo ou 
consequência positiva), estão usando contingências de reforçamento 
positivo, estão gratificando o filho. Por outro lado, toda vez que uma criança 
se comporta mal e os pais a repreendem, a criticam, se afastam dela, não a 
tocam, nem conversam com ela (cada uma dessas manifestações por parte 
dos pais pode ser chamada de estímulo aversivo ou consequência negativa), 
estão usando contingências coercitivas ou punindo o filho. A primeira 
condição aumenta a autoestima, a segunda a diminui. 

O sujeito, objeto desta pesquisa, se encontra “privado de liberdade”, tendo 

que assimilar uma cultura diferenciada, vivida no interior das prisões brasileiras, nas 

quais as regras, costumes e leis são, na maioria das vezes, diferenciados, com 

normas e padrões culturais ditados sob uma outra dominação. E nele deverão passar 

uma parte de suas vidas. Já não mais livres, são agora sentenciados e guardados 

com a “proteção” do estado e a garantia de seus direitos. Jaconski (1998) diz que 

“Cidadania é a pertença passiva e ativa de indivíduos em um Estado-nação com certos 

direitos e obrigações universais em um específico nível de igualdade”. 

O letramento crítico visa à inclusão social do indivíduo no mundo. Na esfera 

dos pesquisados, levou-se em conta traçar o perfil sociológico da comunidade 

investigada.  

4.4 Perfil sociológico – formação do aluno 

Com a ideia de buscar a percepção dos alunos sobre suas vivências e visões 

prévias de mundo, visualizando, com isso, o letramento crítico, colhemos, por meio de 

questionário, informações pertinentes ao objetivo da pesquisa, para que se 

fortalecesse o diagnóstico pretendido 

A maioria dos pesquisados po.ssui o ensino médio 42,86% com nível de 

conhecimento e compreensão mediana, no ambiente encontramos também pós-

graduados, 28,57%, que, por conhecerem o processo de aquisição e terem sua 

intelectualidade já desenvolvida, têm maior facilidade de compreensão. Encontramos 

também alguns discentes com ensino fundamental, 28,57%, em séries variadas, que 

necessitavam de uma maior atenção durante o processo de aquisição e aulas de 

resenhas. Desta feita, é perceptível que há uma heterogeneidade na formação dos 

apenados no grupo que aderiu à pesquisa. 

Analisamos nesse contexto a percepção do apenado dentro do seu momento, 

como ele se sente, como se vê e qual sua visão futura.  
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4.5 Experiência do aluno com a leitura 

Com vistas a traçar um perfil para conhecer o auditório de pesquisa, 

buscamos averiguar qual a experiência que esses apenados tinham com a leitura, 

suas experiências, as mudanças internas e as programadas para o futuro. O 

informante 14 (pós-graduado) declarou: "Sempre gostei de leitura, quando tive minha 

liberdade provada, tive mais tempo para leitura e aproveitei para ganhar mais dias 

remidos em minha pena”. Então, deve-se ter em mente espaços de leitura que 

permitam “Assegurar a todos os indivíduos reclusos ou não, o acesso à informação e 

a literatura, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o 

exercício da cidadania” (BANCO DE LIVROS, 2013). 

Na margem pesquisada, 28% dos apenados dedicavam cerca quatro horas 

de seu tempo diário à leitura, enquanto que outros 37% dedicavam cerca de uma hora 

e 45% dedicavam duas horas. Quanto ao interesse real pela leitura, averiguamos se, 

caso ela não fosse para a remição de pena, quantos a praticariam. A maioria dos 

investigados, 60%, a praticariam independente da sua situação atual, enquanto que a 

outra parte, 40%, não apresentou interesse. 

No que tange a experiência dos alunos com a leitura, a pesquisa mostrou que 

a grande maioria, 71,42 %, já tinha o hábito de praticar a leitura antes de ter sua 

liberdade cerceada. E os demais, 14,29%, não tinham o costume. Os outros 14,29% 

tinham bem pouco costume de praticar a leitura. 

Ao questionarmos qual estilo de livros eles escolhiam para realizar a leitura 

antes e após a resenha, verificou-se que eram utilizados vários estilos: romance 

(25%), conto (12,50%), autoajuda (18,75%), ficção (12,50%), literários (18,75%) e 

outros 13%. “Eu procuro os livros que pode me ajuda no dia a dia – romance, 

autoajuda e ficção” (informante 03, ensino fundamental) 

Ainda em relação à escolha dos livros utilizados na resenha, 29% dos 

investigados declararam que leem o livro sem compreender, enquanto 14% se 

permitem fazer uma grande viagem na leitura e 29% percebem em si uma evolução 

comportamental.  

Diante do questionamento se a proposta de leitura de livros na prisão atende 

aos seus anseios de ocupação de tempo dentro do estabelecimento prisional, obteve-

se como uma das respostas: “Sim, completa meu tempo vago e leva a viagem 
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fantástica a outros lugares, mentalidades, outro contexto” (informante 14, pós-

graduado). 

Em meios a tantas investigações, indagamos sobre a razão da escolha do 

livro para resenha com a pergunta “como você faz a escolha dos livros para utilizar na 

resenha?” E obtivemos várias respostas, sem mensurar percentual, haja vista, que os 

motivos presentes são bem variados, dentre elas a de (informante 19, ensino médio 

completo) “primeiro examino a obra, o autor, o assunto e o que vai acrescentar de 

bom na minha vida”. 

Quanto ao critério na escolha dos livros, encontramos: “Temas espirituais, 

culturais e romances”. (informante 13, ensino médio); “ Eu tenho procurado os livro 

que pode mi ajuda no dia a dia – romance, autoajuda e ficção” (informante 03, ensino 

fundamental); Primeiro pela capa, hoje já escolho os meus livro de leitura pelo tema e 

o autor”. (informante 10, ensino médio); “Assim, eu acho melhor pra mim livro de 

história infantis e romances, porque fica mais fácil fazer o resumo”.( informante 04, 

ensino médio incompleto). 

Sabe-se que viver em uma comunidade fechada, na qual as leis e os 

costumes se diferenciam muito daqueles com que estamos habituados, não é tarefa 

fácil. Assim, ao ter sua liberdade privada, o apenado procura formas de continuar sua 

jornada da melhor maneira possível. Investigamos como a leitura propicia a melhora 

nas condições para com o tempo de cumprimento de pena. 

Obtivemos respostas variadas cujo fator de melhora se deu pela aquisição de 

novos conhecimentos. Em números, tem-se: 57% dizem que a leitura preenche o 

tempo e distrai e 43% dizem que fortalece a vontade de mudar. Afirma o informante 

11 (ensino fundamental): “com certeza ajuda a melhora meu pensamento; sinto mais 

vontade de vence na vida e vive sociedade com eu sempre vivi”. 

Dos pesquisados, 100% acreditam que a leitura vai produzir mudanças 

internas. Perguntou-se, ainda, aos apenados se a leitura até no de seus anseios de 

ocupação de tempo na prisão e 100% (cem por cento) responderam que sim, 

enquanto que em análise de outras citações na mesma questão encontramos o 

percentual de 14% (quatorze por cento) poderia ser mais, 14% (quatorze por cento) 

transparente e 29% (vinte e nove por cento) serenidade/prudência, dando ênfase a 

questão, enquanto que 43% (quarenta e três por cento somente sinalizaram que 

acreditam na mudança.  
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4.6 Visão da leitura 

Durante o processo de aquisição de conhecimento, a prática da leitura torna-

se fundamental. Porém, não se pode apropriar-se de letras soltas, desconexas, ou de 

palavras fora de um contexto compreensivo, bem como não se pode limitar o processo 

de assimilação, devendo este ser amplo e adequado, de forma leve e não mecânica, 

para que cada letra se encaixe e faça sentido; somente assim, poder-se-á compor 

uma palavra, uma frase, ou texto, permitindo aos alunos o exercício e 

desenvolvimento de sua capacidade interpretativa acerca do conteúdo, visando ao 

efetivo cumprimento dos objetivos da remição pela leitura: 

Ofertar aos internos das casas prisionais, obras voltadas ao resgate da 
autoestima, dos valores éticos e da cidadania, propiciando reflexões sobre 
seu futuro; promover a vivência da leitura e da descoberta de novos 
conceitos, experiências e aprendizados; ocupar o tempo ocioso e aumentar 
o índice de leitores; contribuir, através da literatura com a diminuição do 
estresse no dia a dia das casas prisionais; disponibilizar informações 
jurídicas, sobre direitos e deveres do cidadão. (BANCO DE LIVROS, 2013, p. 
2). 

É oportuno frisar que o processo de assimilação acontece não somente dentro 

do ambiente escolar, porém o efetivo processo da leitura se concretiza, na maioria 

das vezes, em sala de aula; e é nesse espaço que, formalmente, o aluno aprende a 

cultivar o gosto pela leitura e dará início à vivência com os livros, despertando a 

curiosidade e escolhendo livremente assuntos do seu interesse, permitindo o ingresso 

no universo do letramento. 

Objetivamos, nesse item, levantar dados sobre a visão e a prática de leitura 

dos discentes, elencando os vários elementos (gêneros) que compõem a formação 

do leitor e contribuem com ela. 

Quando o emissor possui uma grande habilidade, a transmissão pode ocorrer 
durante a leitura. Isto não quer dizer, entretanto, que as duas se superpõem. 
Nesse caso, a leitura está sempre adiantada em relação ao dizer e este não 
é uma simples transposição de significantes (grafemas e fonemas), mas um 
verdadeiro trabalho oral, que opera sobre signos linguísticos escritos 
organizados em enunciados (BAJARD,1999). 

Destarte, levantamos que, em sua totalidade (100%) acreditam na mudança 

por meio da leitura, conforme vemos no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Mudanças por meio da leitura 
Informantes Transcrição 

13, ensino médio 
Claro, as influências externas interagem com as influencias 
interna (valores familiares e pessoais) 

03, ensino fundamental Sim, e meio da minha parte.  
10, ensino médio Sim, acredito: conhecimento e autoajuda    

04, ensino fundamental 
Sim, porque eu parei de estudar há muito tempo e estou 
precisando mesmo de aprender mais um pouco 

14, Pós-graduado Já produziu várias mudanças 
11, ensino fundamental Acredito muito nessa pergunta um aprendizado para toda vida.    

19, ensino médio 
A leitura técnica, sim, produz um raciocínio logico e o objetivo, a 
dedicação diária, a persistência, ponto de vista exato. 

Fonte: a autora 

 

Perguntamos de que maneira a leitura poderia promover mudanças na vida 

dos apenados e 43% sinalizaram que despertaram para a consciência social, 14% 

declararam crer que ela fomenta a aproximação com Deus, 14% afirmaram haver 

entendido o que é ética, enquanto outros 29% não souberam opinar. 

4.7 Visão do projeto 

Já no que se refere à visão do projeto, perguntamos sobre o que levou cada 

um a participar dele e as respostas tiveram uma ampla diversidade, porém 

convergindo para o mesmo patamar. Afirma o reeducando (informante, 13, ensino 

médio completo): “o projeto resenha apresenta a possibilidade de remir minha pena; 

além disso ganho conhecimento na gramática na ortografia, seja na morfologia ou na 

sintaxe, e muita experiência através de leituras proveitosas”. 

Enquanto que, o informante 04 (ensino médio incompleto) justifica: “Porque a 

pessoa aprende com cada livro, coisas diferentes no dia a dia e ganha mais 

conhecimento é bom ler para afeiçoar sua leitura e entender melhor”. 

Na investigação focaram-se os pontos percepção, motivação (remição mais 

vida atual / ressignificação mais vida futura), esperança para o futuro e sentimento de 

exclusão. Em relação ao motivo pelo qual aderiram ao projeto, 57% afirmaram ser 

pela aquisição de conhecimento, enquanto que os 43% restantes afirmaram ser pelo 

interesse em obter a remição. 

Com o objetivo de averiguar a visão crítica (ver Quadro 5) esboçada nas aulas 

e com vistas a fazê-los compreender as questões culturais, utilizamos, como 

metodologia avaliativa, dois livros, O Cortiço e Memórias de um sargento de milícias 

- visando a despertar a visão crítica e, com isso, traçar um perfil para saber-se se eles 

seriam capazes de identificar, quanto à percepção do tema, o que a leitura dessas 
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obras lhes trouxe de novo, a relevância do tema e, por fim, o comparativo/congruência 

dos temas abordados em uma e outra obra. 

Quadro 5 – Visão crítica do projeto 

Temática O cortiço Percentual 
% 

Memórias de um 
sargento de 

milícias 

Percentual 
% 

Percepção do tema 

Desigualdade 43 Paixão 29 

Materialismo 14 Cotidiano 14 

Ética 14 Autoritarismo 14 

Não quiseram abordar 29 Não abordaram 43 

O que a leitura 
dessas obras lhes 

trouxe de novo 

Reflexão/realidade 29 Lições de vida 14 

Lembranças 29 Afirmação social 14 

Constatação 14 Lembrança 14 

Não abordaram 29 
Ousadia 14 

Não abordaram 43 

A relevância do 
tema com a 
realidade 

Ganancia 17 Sim 100 

Sem contexto 33 Atual 14 

Desigualdade 33 Memorias 29 

Trabalho no caminho 17 
Atual  

Não abordaram 
43% 

 

O comparativo 
congruência dos 
temas abordados 
em uma e outra 

obra 

Traição/desigualdade/i
greja 

30   

Religião 20   

Sem contexto 20   

 

Dos pesquisados, em relação à visão crítica do projeto em relação aos livros, 

100% acreditam que a leitura vai produzir mudanças internas. Perguntamos, ainda, 

aos apenados se a leitura atende seus anseios de ocupação de tempo na prisão e 

100% responderam que sim, 14% (quatorze por cento) poderia ser mais, 14% 

(quatorze por cento) transparente e 29% (vinte e nove por cento) 

serenidade/prudência.  

Segundo Cândido (1970, p. 3), o romance de tipo realista, naturalista, 

evidencia uma certa visão da sociedade, traduzindo seu aspecto e significado em 

termos de arte. 

No que se refere a como o projeto influenciaria a vida após sair do 

estabelecimento prisional, afirmou o reeducando (informante 19, ensino médio 

completo): “Este projeto é muito bom a influencia na vida após sair do estabelecimento 
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penal. Continua na vida, vivendo dentro dos padrões morais da sociedade e 

respeitando todos os seus princípios. ” 

4.8 Perfil cultural dos pesquisados 

Durante os dias em que foram ministradas as aulas, foram utilizados filmes, 

objetivando melhor compreensão e também como forma de atrair os discentes. Todas 

as obras literárias sobre as quais se trabalhou possuem cunho crítico e, após as 

leituras, foi solicitado que resenhassem o enredo, para logo em seguida passar-se 

para a etapa das discussões acerca do conteúdo do que foi exibido. 

Nessas aulas, os discentes assistiram a filmes tanto de obras literárias na sua 

completude, quanto de suas sinopses e outros afins:  vidas secas; o maior vídeo mais 

visto em todo o mundo uma lição de vida; o cortiço; memórias de um sargento de 

milícia; teste de atenção; falha na comunicação; somos diferentes, mas precisamos 

uns dos outros; as preguiças trabalhando; inteligência emocional. 

A partir da apresentação desses materiais, fizemos roda de debates, 

objetivando analisar o conteúdo e a mensagem do filme, abordando questões sociais, 

culturais, financeiras, éticas e sobre direitos dos cidadãos, entre outras. 

Os questionários mostraram que, em relação a se o tema lido contribui para 

as possíveis mudanças, a grande maioria, 71%, acredita que sim, enquanto a minoria, 

29%, não acredita, sendo cética. No entanto, 43% dos pesquisados afirmaram 

também acreditar que os livros lidos podem inspirar a honestidade, o respeito ao 

próximo, enquanto os demais revelaram se sentirem desconectados e não poderem 

emitir juízo de valor em relação ao assunto. 

Na verdade, o que interessa à análise literária é saber, neste caso, qual a 
função exercida pela realidade social historicamente localizada para constituir 
a estrutura da obra -, isto é, um fenômeno que se poderia chamar de 
formalização ou redução estrutural dos dados externos. (CANDIDO, 1970, p. 
4). 

4.9 Ressignificação – visão do antes e do depois 

Investigar o processo pelo qual os pesquisados passaram e saber se houve 

efetividade nas ações promovidas é o que permite aferir a ressignificação que tanto 

se busca comprovar através de práticas de atividades pedagógicas, fomentadas 

durante o período em que passou dentro da Associação e pelo incansável exercício 

de leitura, interpretação, assimilação e contextualização do conteúdo crítico. Nesse 

contexto, foram aplicados dois questionários, o primeiro quando se iniciou a pesquisa 

e o segundo para averiguar qual a mudança ocorreu. 
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Com base nisso, idealizamos um plano de análise no qual se pudesse verificar 

as condições concretas de enunciação sócio histórica, o gênero discursivo, como o 

discurso se apresenta, e sua forma discursiva, analisando sua valoração, comparando 

os dois questionários e fazendo uma relação com o auditório social investigado, com 

o fim de “Recriar suas identidades e realidades sociopolíticas por intermédio de 

processos de significação e de suas ações no mundo” (CERVETTI; PARDALES; 

DAMICO, 2001, p. 14). 

Para tanto perguntamos: O que você espera para seu futuro, daqui a 5, 10 ou 

20 anos. Entre as tantas respostas, a formação no ensino superior foi marcante, pois 

100% dos pesquisados tinham o desejo intrínseco da formação como meio de 

ressignificação pessoal, como narra o informante 11, que, mesmo com o ensino 

fundamental, sonha em “termina meus estudos, e se formar no grande médico”. 

4.10 A conversa na roda de conversa – reflexões sobre práticas de letramento crítico 

A partir do postulado por Derrida (1976) a respeito de interpretação, ou seja, 

de que não há nada fora do texto, faz-se necessário enfocar, de modo prioritário, a 

literatura (o texto em si), os discursos (concebidos na condição de procedimentos 

interpretativos) e as línguas (entendidas como espaços de percepção do mundo), 

visando, desse modo, à internalização nas pessoas – e no caso da presente pesquisa 

– da comunidade de apenados, a partir do que (Morin, 2003, p. 25) define como 

objetivo da educação: a construção de “uma concepção complexa da realidade que 

levasse a cabo, a seu respeito, uma reflexão complexa”. 

Uma possibilidade de desenvolvimento do conceito de Morin (visão de mundo 

complexa) junto aos apenados é trazida exatamente pelo letramento crítico, a partir 

de sua concepção como um espaço de complexidade, no qual perspectivas múltiplas 

são fundamentais para o processo interpretativo e para a construção de sentidos 

possíveis. 

Inserem-se nesse debate as reflexões embrionárias de Mary Kato (1986) 

sobre letramento e o aprofundamento das pesquisas relacionadas aos estudos dos 

novos letramentos (new literacies) por Street (1995), surgindo, a partir daí a 

necessidade de uma perspectiva de letramento objetivada pelo desejo de formação 

de sujeitos conscientes em relação aos usos sociais da linguagem. Porém, uma 

possível formação desejada somente seria alcançada por meio de uma abordagem 

crítica, ou seja, por meio do letramento crítico. Para Street, essa prática pode ser 
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reconhecida nas três dimensões de finalidade do letramento crítico: 1) tornar o 

cidadão consciente da realidade; 2) promover transformação; 3) dar acesso a novos 

conhecimentos (STREET apud CORADIM, 2008). 

Quando são pontuados os aspectos políticos, sociais e religiosos como 

elemento de pesquisa, são eles colocados num patamar situacional de grande 

relevância, pois, segundo Marcuschi (2008, p. 128), “situacionalidade não só serve 

para interpretar e relacionar o texto ao seu contexto interpretativo, mas também para 

orientar a própria produção”. Dessa forma, como o objetivo de pesquisa é o letramento 

e a ressignificação cultural, o contexto social não poderia ser excluído desta 

dissertação. 

Contextualizando os pesquisados no âmbito social, político, religioso e dos 

direitos dos cidadãos, investigamos como veem esses aspectos em relação à 

contribuição para sua compreensão.  

Nos aspectos políticos, sociais, religiosos e direitos dos cidadãos, os 

pesquisados apresentam ambiguidades nas respostas, porém torna-se visível que 

conseguem esboçar suas manifestações de forma ampla, navegando por diversos 

setores, conforme o quadro abaixo. 

Valendo-se de sua capacidade de interpretação e, por óbvio, de sua formação 

educacional – já que o questionário foi aplicado a indivíduos de formações distintas, 

desde aqueles com especialização até outros que ainda não completaram o ensino 

fundamental –, expõem suas impressões a respeito de uma das obras, conforme 

relatos selecionados no Quadro 6: 

Quadro 6 – Assimilação do conhecimento, através das obras sugeridas no 
contexto político, social, religioso e direitos dos cidadãos) 

 

Informantes 

 

Conceituações transcritas 

 

Visão 

14 
Os dois livros têm traição, contexto social igual, 
características da desigualdade social da época e 
retratam os costumes comportamentais da época 
ditados pela igreja católica 

Destaca-se, nesse 
ponto, a similaridade 
dos conceitos que, de 
modo resumido, foram 

explanados pelos 
participantes do 

estudo, 

11 

O contexto dos livros, falam sobre a desigualdade 
social nas duas histórias. Em Sargento de Milícias 
e O Cortiço, uns casam-se por amor e outros, por 
interesse. Há três pontos: 1) traição, 2) contexto 
social e 3) desigualdade social. 

13 Há incidência de traição, contexto social, ou seja, 
sobrevivência num mundo desigual. 
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Fonte: a autora 

 

Entre tantas manifestações oriundas dos apenados, observamos que eles 

sinalizaram sobre minoria no poder, inoperância social, corrupção, semelhança 

imperialismo x capitalismo, exclusão, desigualdade, crescimento desordenado, 

segurança, história, segregados/fragmentados, consciência social, ética. 

Nesse contexto, os pressupostos sobre o que é a realidade – e mais do que 

isso: como ela é percebida – são examinados a partir das relações que a pessoa 

estabelece a respeito de suas percepções da realidade. Afinal, tudo o que se 

considera verdade ou mentira, acerto ou erro, são invariavelmente leituras, 

interpretações localizadas e construídas cultural, social e historicamente. Desse 

modo, o desejo sobre “discursos verdadeiros” é considerado ilusório, quando 

observado sob a perspectiva de que nossos entendimentos se constituem em 

narrativas (LYOTARD, 1986, p.16), em textualizações socialmente construídas. 

É necessário, ainda, destacar que a literatura constitui parte inalienável do 

conjunto cultural. Portanto, não pode – e não deve – ser estudada fora do contexto 

total da cultura. No tocante a isso, insere-se o processo de escrever (literariamente ou 

não), como uma ação dialética, que inclui o processo da leitura; e estes dois atos (em 

sistema dialógico) dependem um do outro e supõem duas pessoas diferentemente 

ativas. O esforço unido de autor e leitor produz o objeto concreto e imaginário que é a 

obra do espírito (BAKHTIN, 1992, p. 34). 

Sendo assim, a realidade não pode ser separada de seu leitor, daquele que a 

interpreta. E quem a observa e, portanto, a constrói não o faz sozinho, mas sim dentro 

das relações estabelecidas culturalmente. No tocante a isso, o que se sabe, até de 

modo empírico – por exemplo, que há uma grande diferença entre o mundo interior e 

o exterior ao sujeito ou, ainda, que o mundo exterior é mais “real” e mais “verdadeiro” 

que o interior – passa a ser questionado, já que o que se apresenta não é mais a 

perspectiva de certo ou errado a partir de um referente exterior a uma afirmação, mas 

sim a do reconhecimento social de uma afirmação como sendo mais ou menos 

legítima. 

Tem-se, dessa forma, estabelecida a importância das relações culturais no 

processo de construção de significados – e ressignificados – e a consequente 

responsabilidade de cada um para com os sentidos que constrói e repassa. Ser capaz 
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de traçar nossas maneiras de ver e de ser no mundo passa à condição fundamental 

para que se desenvolva o espírito crítico. 

Una-se a isso, a relevância da leitura comparativa por meio dos livros, bem 

como as práticas de leitura, mescladas com exercícios e rodas de conversas –

ferramental utilizado neste estudo – para a construção da imagem do autor, de suas 

significações e ressignificações (CHARTIER, 1994). E isso ocorre porque o texto 

escrito, insumo usual para aulas na educação tradicional, passa, também na 

comunidade apenada, a compartilhar a ribalta com a modalidade oral e, também, com 

outras, híbridas ou multimodais (SILVER, 1997), como é o caso das citadas rodas.  

No que diz respeito ao trabalho realizado junto aos encarcerados, é preciso, 

ainda, ter em mente o postulado por McLaughlin e DeVoogd (2004, p. 14) quando 

consideram o letramento crítico capaz de fazer dos leitores participantes ativos no 

processo de leitura, permitindo que deixem de “aceitar passivamente a mensagem do 

texto para questionar, examinar e desafiar as relações de poder” expressas pelo texto. 

Concordam, assim, com Cervetti, Pardales e Damico (2001, p. 6), quando dizem que 

o letramento crítico “promove a reflexão, a transformação e a ação”.  

Desse modo, a formação de cidadãos críticos envolve, necessariamente, a 

identificação do segmento social, cujas vozes encontram representação no texto, e a 

reflexão sobre sua serventia, com vistas à mudança social. Para a consecução dos 

resultados da presente dissertação, investigou-se a assimilação do conhecimento 

através da leitura e resenha de livros indicados, como também a ressignificação com 

base no despertar da consciência crítica individualizada. 

Assim, faz-se importante abordar questões sobre o despertar de uma visão 

renovada e profundamente alterada de como o letramento crítico influencia o 

aprendizado e a mudança comportamental derivada da ressignificação. 

4.11 Sobre os títulos propostos - ampliando o repertório 

Focamos nesta pesquisa na seleção de duas obras clássicas, do ponto de 

vista da literatura nacional. Uma delas foi o Cortiço, um romance do escritor Aluísio 

Azevedo, publicado em 1890, em que é feita uma narrativa formada por distintos 

personagens, todos moradores de um cortiço na cidade do Rio de Janeiro. Destaca-

se, em especial, o fato de que nesse cortiço viviam os excluídos pela sociedade. Em 

relação à percepção do tema, os pesquisados encontram desigualdade social, 
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materialismo e ética, afirmando que o tema tem a ver com a realidade presente, pois 

consta ganancia, trabalho desordenado e a desigualdade bem marcante. 

A outra obra é, também, um romance: Memórias de um Sargento de Milícias, 

de Manuel Antônio de Almeida, publicado em 1854. Nessa obra, pontua-se a 

linguagem das pessoas das classes média e baixa, o que rompia com os padrões 

românticos da época. Em relação à percepção do tema, os pesquisados encontram 

paixão, cotidiano e autoritarismo, afirmando que o ele traz a eles lições de vida, 

afirmação social, boas lembranças e ousadia. No quesito relevância com a realidade 

e comparativo das obras evidenciaram também a traição e a religião como fator 

marcante. 

No quesito comparativo das obras evidenciaram a traição e a religião como 

fator marcante. Saliente-se, ainda, que a escolha das obras para compor o corpus se 

deu, entre outros aspectos, por serem romances da literatura brasileira de grande 

importância, além de possuírem narrativas e diálogos, que, interconectados, 

compõem um cenário importante, que as atrela, servindo, ainda, como conector 

temático para o processo de ressignificação de mundo. Essas características 

peculiares foram, a priori, o que cativou a curiosidade científica da autora para esta 

pesquisa. 

Ainda sobre as obras, Antônio Candido, em seus ensaios Dialética da 

Malandragem (1970) e De cortiço a cortiço (1973), revela pontos fulcrais que auxiliam 

no entendimento sobre a importância de se apresentar e debater essas produções 

literárias: no caso de “Memórias de um Sargento de Milícias”, a possibilidade de 

revelar no romance uma camada de significação até então oculta, demonstrando que 

a lógica da organização narrativa apreende um dinamismo histórico-social próprio ao 

Brasil da primeira metade do século XIX. 

Já em O Cortiço, a originalidade do romance está na “coexistência íntima do 

explorado e do explorador, tornada logicamente possível pela própria natureza 

elementar da acumulação num país que economicamente ainda era semicolonial” 

(CANDIDO, 1973, p. 113).  

Fragmentos das conceituações desse autor sobre as obras são percebidos, 

de pronto, pelos leitores, conforme se nota nos relatos dos respondentes da pesquisa, 

quando questionados sobre o teor dos livros. 

Valendo-se de sua capacidade de interpretação e, por óbvio, de sua formação 

educacional – já que o questionário foi aplicado a indivíduos de formações distintas, 
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desde aqueles com especialização até outros que ainda não completaram o ensino 

fundamental – os participantes expõem suas impressões a respeito de uma das obras: 

“O Cortiço mostra a desigualdade social do século XIX, presente também em nossos 

dias, tendo como uma das causas as rupturas familiares, desejo de ascensão sacral 

ou simplesmente status” (informante 14, pós graduado). Ou, como se colhe do 

depoimento de outro participante: 

Na minha percepção O Cortiço á desigualdade social e de direitos entre 
homens e mulheres. Os homem trabalhava e as mulheres não podia trabalhar 
naquela época. Na visão social dele as mulheres foram feitas para servi, sem 
ganha salário, nem vota. Elas não votavam, a ditadura era muito forte, entre 
brancos e negros. (informante 11, ensino fundamental)  

De igual forma, refletem sobre “Memórias de um Sargento de Milícias”, 

pontuando aspectos como: “Reflexões e comportamentos de um cidadão militar que, 

dentre suas paixões, acabou por viver uma vida conturbada cheia de altos e baixos” 

(informante 13, ensino médio completo). Ou como nas palavras de outro participante: 

No tempo da ditadura era mais difíceis as coisas. No tempo do rei, 
praticamente ordem dada eram ordem cumpridas; as regras curtas como 
podemos dizer: brancos mandava em negros, e negros não tinha vez de 
opinar em nada. Por serem escravos era tratados à base da ignorância. 
(Informante 11, ensino fundamental) 

Quando questionados sobre o que a temática explorada pela obra passa a 

eles, estabelece-se uma pluralidade de opiniões, algumas fundamentadas em 

sentimentos e sentidos construídos a partir de experiências próprias ou, como dito 

antes, formação educacional, conforme se verifica nestes relatos sobre Memórias de 

um Sargento de Milícias: “Traz o romantismo descrito de maneira diferente aos 

costumes da época, uma lição de sobrevivência também encontrada em uma procura 

de identidade” (informante 13, ensino médio completo).;  “Uma percepção clara da 

quebra de paradigmas dos autores da época, que escreviam romances, visando a um 

público de classe alta” (informante 14, pós graduado); “Lembrança do meu passado, 

porque falando de soldado, sargento, major, eu também já fui militar do Exército e 

muito rebelde também” (informante 04, ensino médio incompleto). 

Quanto à obra O Cortiço, destaca-se a análise de um dos respondentes, 

quando perquirido sobre a significância, para ele, da temática da obra:  

O livro me leva a uma reflexão da ambição, empatia, temperança, 
desigualdade. Querer a qualquer custo crescer financeiramente, ter status 
social. Esta reflexão me leva a pensar sobre o capitalismo extremo em que 
vivemos, consumir cada vez mais, ter sempre do melhor, por motivos das 
propagandas dos veículos de comunicação. Para ser feliz, tornam-se 
necessárias pequenas coisas. (Informante 14, pós-graduado) 
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A respeito dessa análise, tem-se, na seção final do ensaio de Cândido (1973, 

p. 128), argumento para a indagação a respeito do rumo histórico da sociedade, 

elevando a sociabilidade “malandra” (segundo o autor) ao plano das “grandes opções 

da história contemporânea”, o que se constitui ousadia crítica admirável em sua 

intenção, pois as formas espontâneas de sociabilidade engendradas no “mundo sem 

culpa” do brasileiro deixam de ser vistas como inferioridade, assim como o 

endurecimento moral das sociedades capitalistas avançadas deixa de ser visto como 

superioridade inconteste. 

Ainda dentro de sua plataforma de observação, confrontamos os 

respondentes no sentido de que estabelecessem paralelos entre as duas obras. 

Destacam-se, nesse ponto, a similaridade de conceitos que, de modo resumido, foram 

explanados pelos participantes do estudo, conforme verifica-se: “Os dois livros têm 

traição, contexto social igual, características da desigualdade social da época, e 

retratam os costumes comportamentais da época ditados pela igreja católica” 

(informante 14, pós graduado); “Há incidência de traição, contexto social, ou seja, 

sobrevivência num mundo desigual” (informante 13, ensino médio completo).. “O 

contexto dos livros fala sobre a desigualdade social nas duas histórias. Em Sargento 

de Milícias e O Cortiço, uns casam por amor e outros, por interesse. Há três pontos: 

1) traição, 2) contexto social e 3) desigualdade social” (informante 11, ensino 

fundamental). Esse universo de relações humanas estabelecidas – e observadas 

criticamente pelos apenados –remete, novamente, a Cândido (1970, p.115), quando 

cita: 

O Cortiço, não apenas por causa do sentido que acaba de ser indicado, mas 
porque encerra também uma ilusão do brasileiro livre daquele tempo, que é 
o seu emissor latente e que no enfoque narrativo do romance se manifesta 
com uma curiosa mistura de lucidez e obnubilação. 

E também quando decreta, em relação a Memórias de um Sargento de 

Milícias: “o espírito rixoso figurado nas Memórias apreende um dos efeitos da lógica 

profunda da sociedade brasileira oitocentista, apresentando, no plano da elaboração 

ficcional, uma estrutura de rixas que, automatizada, parece funcionar por si mesma, 

em uma espécie de moto-contínuo” (CÂNDIDO, 1973, p.128). 
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4.12 Processo dialógico de leiturização e letramento crítico junto à comunidade 
carcerária 

O processo de leiturização pode ser compreendido como um movimento que 

possibilita a construção de novos significados. Contudo, para que isto aconteça, é 

preciso um redirecionamento da própria postura pedagógica do educador no que se 

refere ao tratamento dado à leitura. A leitura – é bom frisar – se caracteriza como 

processo, em que há diferentes mecanismos envolvidos: “Trata-se de um processo 

no qual o mundo se revela diante do sujeito que interage com o mundo de forma 

crítica, proporcionando a formação de um leitor crítico capaz de satisfazer as 

exigências impostas socialmente” (CARVALHO, 2008, p. 14).  

Quando se pensa na formação dos que estão reclusos em presídios no 

Município de Porto Velho, em sua condição de leitor proficiente e crítico (CARVALHO, 

2008, p. 14), ficamos diante de um grande desafio, que, para Ribeiro (2011, p.87 ), 

traduz-se na possibilidade de que a leitura no cárcere permita o rompimento das 

relações de poder que comprometem toda a condução do sujeito inserido no processo 

disciplinar. Por isso, requer uma revista prévia em todo o material selecionado, 

mediante o comportamento desse leitor. Além disso, a experiência com a leitura é 

vista como uma possibilidade de transformação da visão de mundo desse sujeito, que, 

pelo menos a priori, pode vir a promover a construção de um ambiente mais pacífico 

nas relações interpessoais. 

A partir do contexto real que permeia o dia a dia da maioria das prisões 

brasileiras – incluso, por óbvio, também o cenário que se vê nos presídios de Porto 

Velho, ao se incentivar e praticar a leitura (também literária), abre-se a oportunidade 

para que o interno possa, de modo efetivo, estabelecer o que Bakhtin (2003, p. 318) 

destaca como “uma relação dialógica com o que lê”. Desse modo, ao transformar-se 

a informação lida em conhecimento apreendido, ele se liberta, mesmo quando 

encarcerado, e passa por um consciente processo de afastamento de seu contexto 

concreto, podendo permanecer longe daquela realidade por alguns instantes, ainda 

que estes sejam delimitados pelo tempo da leitura e da produção literária em si. 

A transformação da visão do mundo, por meio da leitura, assim como a 

relação dialógica com o que se lê, são conceitos necessários e úteis para entender o 

impacto do processo de leiturização junto à comunidade carcerária. Mostra disso se 

evidencia quando feito o questionamento sobre se os respondentes consideram que 
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os temas dos dois livros contribuíram para promover mudanças em sua vida. Alguns 

relatam condições de sua própria realidade, como: “(...). Lendo muito, você adquire 

mais conhecimentos, e esses dois livros contam histórias de pessoas pobres que 

querem vencer na vida trabalhando honestamente” (informante 04, ensino médio 

incompleto) 

Ou, nas palavras de outro participante: 

Certamente que sim pois é observando que aprendemos. Existe uma frase 
significativa nisso: o sábio aprende com o erro dos outros; o inteligente 
aprende com os próprios erros; e por fim o tolo que nunca aprende. Há vários 
exemplos que podemos seguir ou deixar de seguir. (Informante 13, ensino 
médio completo). 

Outros, entretanto, ampliam seu entendimento, não somente a respeito da 

leitura efetivada, como também do reflexo daqueles ensinamentos em sua vida, 

conforme os relatos:  

(...) no passado, mulheres e negros não tinha direito de votar e trabalhava de 
graça; nos tempos de hoje até melhorou mulheres votando, negros podendo 
estudar e trabalha, mais ainda pode melhora ainda mais. Só basta escolher 
bem os nossos representantes – no caso os políticos – para nosso pais pode 
melhorar essa desigualdade social. (Informante 11, ensino fundamental) 

Outro apenado enfatiza aspectos dos personagens com os quais se deve 

evitar identificação: 

(...) encontramos nos livros capítulos em que o personagem principal usa de 
todos os artifícios para enganar outras pessoas e crescer financeiramente na 
vida, até praticando pequenos furtos, ou seja, um “jeitinho brasileiro”, que 
muitos usam para se dar bem... Encontramos também no livro o personagem 
principal sendo o “malandro” que só quer se dar bem na vida, tendo sorte 
para tal. São exemplos que não devem ser seguidos, mas conhecidos por 
nós para elaborarmos parâmetros de como poder transpor em nosso dia a 
dia os problemas que nos surgem. (Informante 14, pós-graduado) 

Os apenados também apresentam, invariavelmente, impactos das 

experiências com a leitura no cárcere. O ato de ler permite, assim, o distanciamento 

da realidade, evidenciado no registro da fala de um dos internos: 

Essas duas história tem sempre alguma coisa que a gente já passou por 
essas mesma situações. Pra mim, da seguinte maneira: fazendo a resenha, 
lia, fica mais firme em não parar de estudar no momento que eu sair do 
presidio eu irei continuar no meu curso técnico de onde eu parei porque fui 
preso. para mim essa leitura é muito importante pra me incentivar quando eu 
estiver em casa e continua a fazer algum outro cursos e adquirir mais 
conhecimento. (Informante 04, ensino médio incompleto)  
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Dessa forma, o leitor, na prisão, se vê como um indivíduo capaz de reconstruir 

suas histórias e, quando retornar à sociedade, tornar-se mais produtivo. Nos demais 

relatos, destacam-se reflexões a partir de entendimentos e visões sedimentados pelo 

reeducando, especialmente no cotidiano do encarceramento: “Os temas são 

complexos, sendo assim a diversidade do protagonismo nos demonstra o quanto é 

importante observar a difusão entre o ético e o antiético. É uma excelente 

oportunidade de vivenciar varias experiências de como sobreviver” (informante 13, 

ensino médio completo).  

A leitura dos livros fez com que pudéssemos compreender melhor os 
problemas que até hoje são conhecidos de todos: jeitinho brasileiro, 
favorecimento pessoal e corrupção. Não sabemos como começa nem onde 
termina, mas encontramos todos os dias ações que pode ser identificadas 
como um desses três problemas. Acreditamos que, com a atuação dos 
veículos de informação e a melhoria da educação da população, despertam-
se as ações de melhoras quanto a esses três aspectos, de forma que cada 
cidadão possa ter o melhor para si e exercer o melhor de si. (informante 14, 
pós graduado) 

A dimensão religiosa se faz bem presente: “Se cada ser desta terra, deste 

pais, anda nos caminhos certos de deus, o mundo será muito melhor” (informante 11, 

ensino fundamental). A dimensão histórica também se apresenta: 

É sempre bom esta consciente de como era nossa sociedade no séculos 
passados. Pra podermos compreender melhor. Como por exemplo porque 
estamos passando por essa crise política? Se voltássemos lá atrás e víssemo 
como foi a forma de política brasileira, desde a época colonial, vamos ver que 
tudo é reflexo do mau político, mau empregado, dentre outros maus 
exemplos. (informante 10, ensino médio completo) 

Tem-se, desse modo, que, durante o encarceramento, a aquisição e o 

desenvolvimento da leitura e da escrita por esses indivíduos se revelam como 

ferramentas importantes, não só para sua formação, mas também no processo de 

inclusão. Além da promoção e aquisição de novos conhecimentos, representa a 

possibilidade de melhor relacionamento e criação de novas maneiras de pensar, viver 

e comportar-se dentro e fora da unidade prisional. 

Corroborando os ideais de Vasconcelos (2014, p.4), no qual traz a luz 

reflexões sobre a prática docente efetivada em sala de aula para que, no futuro, 

busque-se proposta no qual estejam inseridas a tríade discursiva da teoria dialógica 

da linguagem: o diálogo, a interação e a enunciação, que subsidiem o processo de 

construção de sentidos, o professor, que tem seu discurso permeado por outras 

vozes, deve dar importância e ênfase às escolhas temáticas, ao planejamento de 

atividades discursivas, que chamem os sujeitos alunos para construção dos sentidos 
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no processo de ensino e aprendizagem. É bem verdade que, no contexto escolar, o 

letramento implica o ensino de estratégias e capacidades adequadas aos diversos 

textos que circulam em outras instituições onde se concretizam as práticas sociais 

(KLEIMAN, 2005).  

Nossa pesquisa permeou pelos gêneros, pelo ângulo sócio histórico, ajoujado 

à situação social de interação, na qual os enunciados individuais são formados por 

duas partes enredadas: a dimensão linguístico-textual conjuntamente com a dimensão 

social. Estando, assim, cada gênero amarrado a um contexto social, com uma 

finalidade discursiva, tendo como base a concepção de emissor e do receptor. Claro 

que, nesse contexto, direciona-se o olhar para a perspectiva teórico-metodológica 

Bakhtiniana, na qual ele diz que um determinado gênero não pode ser simplesmente 

visto como uma elaboração de uma descrição desse gênero, que venha a ser o 

procedimento mais próprio das ciências naturais. 

4.13 Processo de ressignificação por meio da incursão no mundo literário – a “cela 
aberta” 

A partir da constatação de que a cela – e, via de consequência, a pena – 

representa o ápice da exclusão social, uma marca relativa à segregação legal que o 

indivíduo levará para sempre em sua história, estabelece-se, como contraponto a isso, 

a literatura, a partir de uma “cela aberta”, onde riscos e rabiscos não excluem, mas, 

ao contrário, promovem “sua incursão no mundo literário a partir de qualquer espaço” 

(RIBEIRO, 2011, p. 38). 

Esse caráter inclusivo da literatura possibilita especialmente o processo de 

ressignificação do entendimento utilitário quanto à importância desses ambientes de 

leitura na promoção e no estímulo, junto a esse indivíduo, do conhecimento e das 

transformações advindas da prática de letramento. Portanto, constitui-se mecanismo 

de efetivação no quesito ótimo, visando ao aprimoramento do próprio processo de 

ressocialização do apenado. 

Evidência disso são as respostas aos questionamentos sobre as contribuições 

advindas da leitura das mencionadas obras para a compreensão de aspectos 

políticos, sociais, religiosos e dos direitos dos cidadãos. Neste depoimento, pode-se 

entender essas nuanças: 

Nosso pais praticamente continua o mesmo político no poder e não fazem 
praticamente nada nos tempos de hoje. O nosso pais esta na miseria, 
roubalheira e o povo brasileiro sofre com essa situação. Na minha opinião os 
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políticos no passado podem até roubar, mais ao menos fazia algo pelo nosso 
pais. Veio o partido político chamado PT, que significa Partido dos 
Trabalhadores, mais só é nome mesmo, pois estamos nessa lama graças ao 
PT. Em termos religiosos, são várias religiões divididas entre as partes 
evangélicas, católicas, espiritas etc. e, em termos de direitos, ainda falta 
muito para os nossos direitos de cidadão melhorarem. (Informante 11, ensino 
fundamental) 

Tem-se aí outro relato significante no processo de entender o ato de ler como 

objeto de transformação do sujeito (FREIRE, 1989), ou seja, de que a leitura de mundo 

precede a leitura da palavra. Isso porque na leitura de mundo a palavra traduz as 

experiências e vivências do sujeito nos processos de leitura, criando a possibilidade 

de “escrevê-lo” e “reescrevê-lo”, ou seja, de transformá-lo, por meio de uma prática 

consciente. Nos cárceres, essa possibilidade transformadora por meio da leitura dá, 

àquele que está privado de sua liberdade, a oportunidade de ressignificar sua história 

e suas vivências, de forma crítica e emancipadora: 

No aspecto político foi acrescentada uma visão de como funciona essa 
engrenagem do meio social. E como pode transformar cidades, estados, 
países, nações. Se bem usada, de forma limpa e transparente, pode sim 
transformar a vida da sociedade no geral, sem que haja a discriminação 
social. Também uma visão do contexto dos meios religiosos, que sempre 
tiveram poder e influência na sociedade e de certa forma até direcionaram os 
seus seguidores a fazer o que lhes era imposto, ou mais até. Todos tem 
direito, mas poucos tem a oportunidade de enxergar esse direito. (Informante 
10, ensino médio incompleto) 

Alguns respondentes, mesmo limitando suas reflexões ao conteúdo das 

obras, dão àqueles “riscos e rabiscos” entendimento próprio, conforme se verifica em 

depoimentos como:  

Vou dividir os aspectos para poder responder melhor, dentro de minha 
compreensão. Políticos: no século XIX, os coronéis (donos de muitas terras) 
eram quem mandava, isso fica claro no livro Memórias de um Sargento de 
Milícias, em que o major Vidigal prende Leonardo por vadiagem. As leis eram 
elaboradas e cobradas pelos coronéis (títulos concedidos aos senhores de 
posses de grandes pedaços de terras). Nesse período, as mulheres não 
votavam e eram poucos os benefícios aos trabalhadores. Sociais: O narrador 
tece comentários minuciosos do dia a dia dos costumes da época. A vida do 
cidadão comum do jeito que ela era vivida nos subúrbios do Rio de Janeiro. 
Religiosos: A religião católica sempre exerceu papel preponderante nos 
costumes da população e na política. Apesar de muitas outras coisas 
acontecerem sem o conhecimento da maioria, ou seja, “por baixo dos panos”. 
As famílias seguiram a tradição de fidelidade à igreja católica. O medo fazia 
com que a população incorporasse preceitos religiosos da época. Direitos dos 
cidadãos: apesar de já existir uma Constituição em vigor nesse período, os 
direitos dos trabalhadores eram respeitados. O dono da terra é que era a lei. 
(Informante 14, pós-graduado) 

Na realidade, ao se buscar a teoria Batkhtiniana, vê-se que esses 

posicionamentos não são somente palavras soltas ao vento, mas sim o 
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pronunciamento ou transmissão do que escutamos, tidas como verdades ou mentiras, 

boas ou más, ou qualquer nomenclatura que demos a elas. “A palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 

compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 

ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida” (BAKHTIN, 1929, p. 95). 

Aspectos políticos: A realidade de um Brasil imperialista, demonstrando a 
imensa distância entre as classes sociais. Embora a escravidão já estivesse 
chegando ao seu fim, ainda assim era um assunto em destaque. Demonstrou-
se que, ainda que sejam regimes diferentes, pode-se identificar bastantes 
semelhanças entre o imperialismo e o capitalismo. Aspectos sociais: as obras 
envolvidas tratam a área social de formas distintas. Assim, posso relatar 
primeiro sobre O Cortiço. O crescimento não projetado de uma vila, expondo 
vários problemas, desde o infraestrutural até o comportamental.  Já o 
Sargento de Milícias caracteriza uma forma mais organizada em torno da 
família. Aspectos religiosos: na minha compreensão todas as questões no 
mundo têm como raiz a religião. As obras demonstram grande interesse por 
parte dos autores nesse aspecto. Declaram fatos desde o ateísmo até o 
fanatismo religioso. Isso fica claro nas entrelinhas. Aspectos dos direitos do 
cidadão: Por fim, esse aspecto me deixou claros os valores e princípios 
envolvidos na formação de um cidadão, o que envolve até mesmo a família, 
que muitas vezes é culpada por certo comportamento de um ou alguns 
membros do clã. Para ter acesso à cidadania, os direitos não são respeitados 
dignamente, ou seja, a imparcialidade atrapalha, sim, a formação de um 
cidadão. Por outro lado, também demonstra que é possível a regeneração de 
um cidadão que por um motivo ou outro corrigiu seu erro. (Informante 13, 
ensino médio completo). 

Quando nos debruçamos na escrita do apenado (informante 13, ensino médio 

completo), a percepção do desenvolvimento intelectual e da compreensão 

sociocultural torna visível a reflexão do indivíduo no que se refere ao letramento crítico 

trabalhado em sala de aula, haja vista que, conforme Cervetti, Pardales e Damico 

(2001, p. 14), foi percebida na narrativa a “promoção a reflexão, a transformação e a 

ação”.  

A leitura é muito importante porque você tem que ler com atenção para poder 
entender a historia ou alguma outra coisa que você esteja estudando. O 
primeiro livro, o Cortiço, conta a vida de um rapaz que se chama João Romão, 
que trabalhou muitos anos numa quitanda e quando saiu desse trabalho 
montou seu proprio negocio. Ele também é um homem muito ambicioso e 
quer vencer na vida a qualquer custo; ele não é uma pessoa muito religiosa, 
só pensa em ganha muito dinheiro e ter uma vida financeira e social melhor 
no futuro. O segundo livro conta a história também de um menino, que se 
torna um sargento de milícias e que passou por vários apuros até chegar a 
se casar com o seu primeiro amor de infância. (Informante 04, ensino médio 
incompleto)  

Ainda em relação à prática transformadora do sujeito pelos processos de 

leitura, é possível reiterar a necessidade de se levar à comunidade carcerária o 

entendimento de para que “serve” a leitura, ou seja, levá-los a perceber a função social 
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da leitura. Assim, ao promover a leitura de duas obras significantes da literatura 

nacional, este estudo consolida esse ato (letramento) como fator determinante de 

como “agimos” e “pensamos” no e sobre o mundo. (FREIRE, 1989) 

Nesse viés discursivo, dialógico e interacional, a leitura se assume como 

função fundamental dentro das práticas socioculturais dos sujeitos. Em sua condição, 

os apenados participantes desse estudo muito provavelmente encontrarão barreiras 

e preconceitos na volta ao convívio social. Para tanto, a prática da leitura – e do 

letramento representa, por assim dizer, a mudança na forma de considerar o 

significado de sua própria condição dentro da sociedade, em uma nova realidade e 

perspectiva (CASTRO, 1997, p. 357-366.). 

O processo de ressignificação por meio da incursão no mundo literário permite 

alçar voos infindáveis pelo imaginário e pelo real, haja vista que a leitura não 

desenvolve somente a percepção e a criatividade, ela vai além, pois amplia o 

vocabulário, facilitando a aprendizagem e o relacionamento interpessoal. A leitura 

também tem um papel de suma importância na formação do caráter, pois, através 

dela, pode-se mudar o mundo. 

A aquisição do conhecimento por meio da leitura pode ser considerada como 

um ato à liberdade, pois desamarra os grilhões da cegueira pedagógica e amplia todos 

os focos culturais, permitindo, assim, uma nova escrita. Dando poderes para discernir 

entre o certo e o errado, libertando das celas fechadas da inércia individual e cultural. 

Exemplo disso é o informante 04 que diz “sim, porque parei de estudar a muito tempo, 

estou precisando aprender mais um pouco”. O informante 13 acredita que a leitura 

pode produzir mudanças internas quando diz que “claro, as influencias externas 

interagem com as influencias internas”. 

 A leitura pode produzir mudanças efetivas na vida do indivíduo em curto e longo 

prazo, e, mesmo diante da dificuldade podemos conduzir por meio da leitura e da 

escrita mudanças significativas na vida do pesquisado. 

4.14 A incursão que nos permite alçar voos infindáveis 

Mudar nunca foi uma tarefa fácil, pois mudar quebra paradigmas em que, na 

maioria das vezes, estão embutidos valores, sejam eles pessoais, sociais e até 

mesmo culturais. Dessa forma o indivíduo, passando pelo processo de mudança, se 

permite atribuir novo significado aos acontecimentos e, assim, alterar sua visão de 

mundo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Weltanschauung
https://pt.wikipedia.org/wiki/Weltanschauung
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O ato da leitura, com temas variados, e o ato de resenhar o que acabou de 

absorver de certa forma mudam o significado dos acontecimentos diários vividos e 

ocasionam a mudança de comportamento, dependendo do filtro pelo qual o indivíduo 

vir. Ao abrir-se o leque do conhecimento e permitir a abertura das “celas” do 

conhecimento, muda-se o filtro, o significado dos acontecimentos, e com isso 

suavizam-se as intercorrências. A isso dá-se o nome de ressignificar, ou seja, 

modificar a maneira pela qual uma pessoa percebe a vida e, novamente, alterar o 

significado dos fatos. (RIBEIRO, 2011). Exemplo disso vemos essas falas: “da 

seguinte maneira eu estava fazendo curso técnico de segurança do trabalho e este 

projeto me anima para quando sai daqui eu continua meu curso não desisti do meu 

objetivo” (informante 4), e do informante 18: “ este projeto é muito bom a influencia na 

vida quando eu sair da prisão. Continua na vida vivendo dentro dos padrões morais 

da sociedade respeitando todos os seus princípios”. 

Prova de ressignificação é (informante 19, ensino médio completo), que leu 

duzentos livros enquanto cumpriu pena por tráfico de drogas, de 2007 a 2011. Apesar 

das desventuras que resultaram em sua condenação em Rondônia, o informante 19, 

ensino médio completo, 47anos, três filhos, nascido em São Bernardo do Campo (SP), 

hoje é escritor e ressignificou sua história. E pensa diferente, prova disso é sua fala 

sobre o comportamento humano: “O ser humano é passível de cometer erros, mas é 

também passível de transformação. Eu me sinto bem melhor...” 

Com pensamento modificado, ele vê a vida com outros olhos. Seu 

pensamento agora se volta para sociedade como um todo e o que dela esperar: “Hoje 

o apenado está contido, amanhã estará contigo. A sociedade precisa ter olhos para 

enxergar a realidade dos frutos que a ressocialização vem produzindo”. Seu 

pensamento traz à luz a realidade e leva a reflexão sobre políticas públicas voltadas 

especificamente para a ressocialização, pois a sociedade não se encontra preparada 

para receber um presidiário em seu seio social e, culturalmente, não foi conduzida a 

imaginar que o indivíduo que transgride a lei fique apenas por um período recluso e, 

após pagar sua dívida, volte à sociedade para o convivo.  

Outro exemplo de ressignificação é o informante 20, ensino superior, 39 anos, 

paraense, que se graduou em educação na Universidade Federal de Rondônia (Unir) 

em 2016, quando cumpria ainda em regime fechado a pena de seis anos por 

homicídio. Ele espera agora obter autorização judicial para alcançar a graduação 

“sanduíche” proposta para o período de seis meses na Universidade Estadual de 
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Campinas (Unicamp): “Eu não seria o que sou, se não fosse a reinserção social. 

Abraçada a ideia, auxiliei a direção na seleção dos discentes e, com a folha impressa, 

identificava a todos para o chefe da segurança”. 

Os depoimentos nos fazem acreditar que é possível que, nas asas do 

conhecimento, entre todos os riscos e rabiscos pode-se escrever uma história 

diferente. Sob a ótica da pedagogia, a remição da pena deveria ser a partir de uma 

trajetória a que se apropinquassem a caminhada escolar, a aquisição do 

conhecimento e a preparação especifica da ressocialização. A remição pela Leitura é 

possível, porém há de se observar que é preciso efetivar políticas públicas que 

favoreçam a readequação, tanto do reeducando quanto da sociedade.  

Depreende-se, então, que os esforços empreendidos alcançaram os 

resultados objetivados pela pesquisa. As investigações que nortearam esta pesquisa 

entabularam com o intuito de despertar nos discentes uma visão renovada e crítica de 

como o letramento pode influenciá-los no aprendizado e na mudança comportamental, 

derivados da ressignificação. 

A pesquisa mostrou que os pesquisados almejam um futuro e se projetam 

para 5, 10 ou 20 anos e neles se veem: “estarei com uma fazendo trabalhos sociais e 

dando aulas nas escolas e um grande varão de deus com muito conhecimento da 

minha bíblia sagrada! (Informante 05) o informante 06 fala: “eu acredito inicia uma 

faculdade nesse tempo, esse é o meu maior sonho hoje, de preferência veterinária, 

mas se for possível pode ser educação física quero esta com minha família, mas com 

uma profissão”. 

Observamos que os pesquisados têm preocupação em obter uma formação 

superior, estar empregado, vivo e com sua família.  

Durante todo o processo de investigação o letramento proporcionou aos 

alunos a possibilidade e a diversificação de uma aprendizagem, diferenciada 

principalmente na prática social da escrita, com relação às especificidades dos 

gêneros textuais relatório de leitura e resenha. Perquirir a caminhada nesse processo 

de letramento/ressignificação, por vezes, fez com que se deparasse com algumas 

pedras no caminho, haja vista que havia expectativas diversas em promover 

mudanças efetivas. 

As rupturas, na maioria das vezes, causam dor e sofrimento, principalmente 

quando englobam a privação da liberdade. Nesse contexto, a degradação humana se 

torna visível quando a confiança individual passa a ser maculada e a percepção do 
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seu “eu” fica alterada, pois, a partir desse momento, criam-se estereótipos para 

denominá-lo como indivíduo. Ao ter sua liberdade cerceada, o sujeito começa a se 

adequar à nova situação, a uma nova comunidade, na qual deverá seguir e obedecer 

a novos modelos de comportamentos, regras, e nessa fase de adaptação se vê 

obrigado a fazer interações sociais com diversos grupos que, a partir desse momento, 

passam a fazer parte da sua rotina prisional. Nesse momento o sujeito deverá se 

adaptar e iniciar um novo processo de convivência, uma vez que, nessa nova 

comunidade, as regras, leis e costumes são gritantemente diferenciados daquela em 

que ele vivia quando em liberdade.  

O seu “eu” já estará maculado, pois agora não se trata mais de uma adaptação 

obrigatória e, sim, de uma realidade nua e crua. Agora esse indivíduo, querendo ou 

não, deverá conseguir manter uma convivência diária com os companheiros de cela, 

no novo mundo, na nova sociedade, e nesse momento se vê obrigado a seguir os 

parâmetros impostos pela nova comunidade, com foco na construção de um novo 

paradigma que lhe garanta uma vida suportável na prisão. 

Em arguição após as aulas e as leituras resenhadas, os pesquisados 

responderam ter adquirido novos saberes, nova visão e lições, tanto no que se refere 

às aulas/rodas de conversas e debates, quanto às leituras realizadas no interior de 

suas celas. No último questionário, pôs-se a roda de conversa, em que 

compartilharam que despertaram para reflexões sobre suas vidas, suas ações, e 

também tiveram melhor compreensão do contexto da obra, muitas vezes já lida 

durante a fase escolar, tais como O Cortiço, entre tantas outras. 

Houve um consenso de que, depois das aulas, a visão e compreensão se 

davam de forma mais ampla e crítica, fazendo-lhes apetecer a tarefa educativa 

cumprida, uma vez que o letramento ofertado serviu de instrumento de transformação, 

oportunizando resgatar o sentido individual de aprender e apreender o que foi 

transmitido não somente para si, como também para socializarem-se como seres no 

mundo.  

A ressignificação promovida pela literatura através da leitura permite ao 

apenado compreender não somente a si mesmo, mas ao mundo que o envolve, 

sobretudo quando essa ferramenta pode transformá-lo. 

Nas atividades práticas, os questionamentos proferidos na introdução foram 

respondidos, com a leitura promovendo mudanças comportamentais e efetivamente 

transformadoras, conforme relata o informante 14, pós-graduado, “Sempre foi a leitura 
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que me levou a grandes mudanças de atitudes. Após o conhecimento, procurei 

vivências na prática, ação em minha vida”. Já no que se refere ao modelo adotado 

visando a desenvolver uma visão diferenciada de mundo, fazendo ligação entre os 

textos e o cotidiano, o informante 13, ensino médio completo, diz: “certamente que 

sim, pois é observando que aprendemos”. 

Quando se faz referência ao letramento e a mudanças na identidade simbólica 

dos alunos após os estudos de textos, verificamos que, utilizando as ferramentas 

literário-educacionais, foi possível constatar que as aulas não foram apenas um 

encontro com troca de livros, aplicação de atividades (escritas ou dinamizadas), 

debates etc., mas efetivada nos períodos propostos com grande aprendizagem sobre 

interação, culturalização, literatura, forma de leitura, conhecimento de nova linguagem 

textual, despertar de visão crítica, visão de mundo e, sem dúvida, a prática social da 

escrita por intermédio de outros gêneros textuais além da confecção da resenha.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, tentamos verificar se através do letramento crítico haveria 

uma ressignificação individual a partir de novos conceitos sociais, culturais e políticos, 

adquiridos com a resenha de livros. Os aspectos conceituais adquiridos nas leituras 

foram externados de forma relativamente semelhante, tendo sido, inclusive, objeto de 

reflexão sobre experiências pessoais vividas, sugerindo, às vezes, arrependimentos 

e, outras vezes, saudosismo. 

Investigamos também as origens e fundamentos do letramento crítico, seu 

significado na educação geral, seus possíveis efeitos e a percepção que dele têm os 

alunos participantes desta pesquisa, considerando-se aspectos como o percebimento 

da visão acerca do apenado e sua liberdade e a influência do letramento e da 

educação como garantia individual proporcionada pela sua carta de direitos.  

Com o intercorrer da pesquisa, houve, conforme fatos expostos, a visão de 

que o letramento influencia o modo de vida dos apenados, independente do uso de 

resenhas para remição ou não. Fruto maior disso foi a mudança intelectual percebida 

durante o curso da pesquisa.  

Pelos relatos de alguns colaboradores, o conhecimento sobre os aspectos 

abordados nas obras deu um referencial histórico sobre uma problematização que é 

vivida até os dias atuais. Os temas sobre racismo, machismo, religiosidade, dentre 

outros abordados nas obras, parecem ainda ser muito fortes nos tempos atuais. Há 

por parte deles a percepção de que houve melhora, mas que ainda são temas que 

permeiam os dias atuais, com os direitos individuais ainda tendo que ser firmemente 

defendidos. Há, dentre os pesquisados, a clara invocação da liberdade, da igualdade 

e da ética, indicando que as entendem como valores indissociáveis de um ambiente 

social “saudável”. 

A abrangência dos temas dos livros é restrita ao cenário brasileiro do século 

XIX. Entretanto, além de considerados atuais, para alguns dos pesquisados, a 

problematização, envolve a cultura do brasileiro, enfatizada como “jeitinho brasileiro”. 

O estereótipo de “malandro” apontado em diversos campos da nossa cultura estava 

fortemente presente no pensamento de alguns dos leitores.  

Sob todos os aspectos, há fortes evidências de que as obras modificaram a 

percepção cognitiva dos leitores, apurando o pensamento crítico individual, ajudando-

os a compreender a extensão e os limites do livre arbítrio. 
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É oportuno ressaltar que, em todas as formas de ressignificação, deverá estar 

inserido o despertar para novas oportunidades, ofertadas dentro do sistema, numa 

política de “ressocialização”, que aqui prefere-se denominar de “ressignificação 

individual/social/política”, para a aquisição de autonomia fora do sistema, dando-se ao 

apenado a oportunidade de ter de volta parte da singularidade que lhe é negada. 

As rupturas, na maioria das vezes, causam dor e sofrimento, principalmente 

quando englobam a privação da liberdade. Nesse contexto a degradação humana 

torna visível quando a confiança individual passa a ser maculada e a percepção do 

seu “eu” fica alterada, pois, a partir desse momento, criam-se estereótipos para 

denominá-lo como indivíduo. 

Ao ter sua liberdade cerceada, o sujeito começa a se adequar à nova situação, 

a uma nova comunidade na qual deverá seguir e obedecer a também novos modelos 

de comportamentos, regras e, nessa fase de adaptação, se vê obrigado a fazer 

interações sociais com diversos grupos. A partir desse momento, passa a fazer parte 

da sua rotina prisional. Então deverá se adaptar e iniciar um novo processo de 

convivência, uma vez que nessa nova comunidade as regras, leis e costumes são 

gritantemente diferentes daquelas quando ele vivia em liberdade.  

O seu “eu” já estará maculado, pois agora não se trata mais de uma adaptação 

obrigatória, mas sim de uma realidade nua e crua. Agora esse indivíduo, querendo ou 

não, deverá conseguir manter uma convivência diária com os companheiros de cela, 

no novo mundo, na nova sociedade e, nesse momento, se vê obrigado a seguir os 

parâmetros impostos pela nova comunidade, com foco na construção de um novo 

paradigma que lhe garanta uma vida suportável na prisão. 

Na arguição feita aos pesquisados, após as aulas e as leituras resenhadas, 

responderam ter adquirido novos saberes, nova visão e lições tanto no que se refere 

às aulas/rodas de conversas e debates, quanto nas leituras realizadas no interior de 

suas celas. Os alunos responderam aos questionários e, durante o preenchimento do 

último questionário, na roda de conversa, compartilharam que despertaram para 

reflexões sobre suas vidas, suas ações, também tiveram melhor compreensão do 

contexto das obras, muitas vezes já lidas durante a fase escolar, tais como a obra O 

Cortiço”, entre tantas outras. 

A afirmação foi de que, depois das aulas, a visão e compreensão se davam 

de forma mais ampla e crítica. Verificando-se a relação entre o letramento e as 

mudanças na identidade simbólica dos alunos, após estudos de textos e com as 
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práticas pedagógicas, foi possível constatar que elas de fato ocorreram. Nesse 

sentido, cumpre destacar que as aulas não foram apenas um encontro com troca de 

livros, aplicação de atividades (escritas ou dinamizadas), debates etc., mas efetivadas 

nos períodos propostos, com grande aprendizagem sobre interação, culturalização, 

literatura, forma de leitura, conhecimento de nova linguagem textual, despertar de 

visão crítica, visão de mundo e, sem dúvida, a prática social da escrita por intermédio 

de outros gêneros textuais, além da confecção da resenha.  

Ainda que seja visível o apoio das Secretarias de Estado da Educação e da 

Justiça, trazemos à tona a cortina invisível que se faz diante da educação prisional, 

quando há o impedimento de um maior aprofundamento além do muro prisional, seja 

pela opressão disfarçada, seja pelo descrédito das pessoas que trabalham 

diretamente com os apenados e também o descrédito da sociedade. E, também por 

aqueles prisioneiros que se perderam no sistema e não mais almejem mudanças, pois 

sua cultura é o crime e a ele pertencem, sem cogitar possibilidade de recomeçar.  

Recomendamos a presente pesquisa aos profissionais da gestão prisional, 

para que conheçam a dimensão social do trabalho de letramento, saibam de que 

forma e com que intensidade ele contribui para a efetiva ressocialização do apenado 

e, assim, possam melhor harmonizar tal prática educativa com o quotidiano dos 

estabelecimentos penitenciários. Além disso, essa pesquisa é importante ao 

profissionais da área jurídica para que possam melhor fundamentar seus pedidos, 

pareceres e decisões em matérias de competência dos juízos de execução penal. 

Sugerimos que se desenvolvam pesquisas acerca das obras literárias que 

mais se prestem a compor um rol de obras recomendadas para os programas de 

leitura para a remição, inclusive no que se refere aos seus custos, que são diretamente 

influenciados por se tratar de obra com direitos autorais de domínio público, ou não. 

Também sugerimos que se pesquisem as mudanças legislativas necessárias que 

possam corrigir a limitação hoje imposta pela Lei da Execução Penal quanto ao 

ingresso de livros nos estabelecimentos prisionais, que, por tal norma, devem ser 

somente religiosos. 

Para finalizar, lembramos o poeta Mário Quintana e sua afirmação sobre 

aquisição de conhecimento e mudanças: “Os livros não mudam o mundo, quem muda 

o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas”. Se as pessoas 

intrinsicamente têm o poder da mudança, por meio das páginas contidas em um livro, 
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então na leitura também estão novos caminhos, novos argumentos e o desenlace final 

que permitirá novos pensamentos e novo recomeço. 
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APÊNDICE I – PROGRAMA 

 

TEMA: Oficina de Redação (Remição de Pena pela Leitura) 

ANO:  2018 DATA: 22/08/2018 LOCAL: Porto Velho 
CARGA HORÁRIA: 
2h/a dia 

UNIDADE: Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso - ACUDA 

PROFESSOR: ROSANE SERRA PEREIRA Cadastro: 225 

HORÁRIO: 14h às 16h 

EMENTA:  
01. Pontuação; 
02. Crase; 
03. Tipos de por quês; 
04. Leitura e interpretação de texto; 
05. Análise de texto; 
06. Releitura de textos; 
07. Oralidade versus Escrita; 
08. Resenha critica, exercitando;  
09. Porque a interpretação de texto é necessária; 
10. Analise critica de releituras.  
11. Correção em sala – tirando dúvidas  
12. Readequando a escrita  
13. Sintetizando o raciocínio crítico. 
 

OBJETIVO: 
Capacitar os discentes para a produção do texto escrito: Resenha de livros, por meio de 
Oficinas de Redação, visando atender às normas científicas deste tipo de produção, 
obedecendo às exigências contidas na Portaria Conjunta n.º 276, de 20 de junho de 2012, 
do Departamento Penitenciário Nacional-DEPEN, e na Portaria nº 004/2015-TJRO, de 
24/09/2015, da Vara de Execuções Penais da comarca de Porto Velho. O qual poderá remir 
até 4 (quatro) dias de pena por livro lido mensalmente, podendo, no prazo de 12 meses, 
remir até 48 (quarenta e oito) dias da sua pena. Esta remição será possível após 30 dias 
de leitura de um livro e da apresentação de resenha escrita, devidamente aprovada por 
comissão instituída e nomeada pela Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Capacitar 150 (cento e cinquenta) discentes no total, sendo este número dividido em 6 
(seis) turmas de até 25 (vinte e cinco) alunos, os quais terão sua remição de pena, em razão 
de aprovação de resenhas de livros, acompanhada na Vara de Execuções Penais da 
Comarca de Porto Velho, e será executado pelo período de 12 (doze) meses. As oficinas 
de redação terão como objetivo a leitura, a escrita e a correção dos textos (resenhas), de 
acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa, assim como o esclarecimento de 
dúvidas, na perspectiva de que a prática da leitura e da escrita é essencial para a formação 
e o desenvolvimento de leitores e escritores, sendo que para este público-alvo há ainda a 
possibilidade de garantia de remição de pena, por meio da leitura. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Ementa voltada para a melhoria da elaboração da resenha critica. 

PROCEDIMENTOS: 
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- Serão ministradas oficinas de redação, com 2 (duas) horas de duração, no horário das 
14h às 16h, 1 (uma) vez por semana, nas Unidades Prisionais contempladas com este 
Projeto. 

RECURSOS: 
Oriundos do Fundo de Desenvolvimento Institucional do/FDI- TCE-RO 

AVALIAÇÃO: Aprovação das resenhas 
Será considerado aprovado(a) o (a) reeducando (a) que obtiver pelo menos 75% de 
aproveitamento.  

Oficina de Redação para produção de resenha 

CRONOGRAMA: de 22 de agosto a 28de novembro de 2018. 

1 1ª aula 2 hora Pontuação e Crase 

2 2ª aula 2 hora Tipos de por quês 

3 3ª aula 2 hora Oralidade versus Escrita 

4 4ª aula 2 hora Resenha critica, exercitando 

5 5ª aula 2 hora Releitura de textos 

6 6ª aula 2 hora Porque a interpretação de texto é necessária 

7 7ª aula 2 hora Analise critica de releituras 

8 8ª aula 2 hora Exercícios práticos em sala (texto pequenos e resenhados) 

9 9ª aula 2 hora Análise de texto 

10 10ª aula 2 hora Leitura e interpretação de texto 

11 11ª aula 2 hora Correção em sala – tirando dúvidas 

12 12ª aula 2 hora Readequando a escrita  

13 13ª aula 2 hora Sintetizando o raciocínio crítico 
 

Total de aulas:   13 aulas 

Total de encontros: 13 

BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia Básica: 
Portaria Conjunta n.º 276, de 20 de junho de 2012, do Departamento Penitenciário 
Nacional-DEPEN. 
Portaria nº 004/2015-TJRO, de 24/09/2015, da Vara de Execuções Penais da Comarca de 
Porto Velho) 
Gramatica da língua portuguesa. 
Bibliografia Complementar: 
Livros da literatura contemporânea; 
Livros de autoajuda; 
Literatura diversa. 
*O dias em negrito, refere-se aos dias que efetivamente foram realizados os encontros, pois 
montamos o cronograma, mas as datas dependem da direção, que agregam outras 
atividades e nos impede de realizarmos e cumprirmos o cronograma. 
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APÊNDICE II - QUESTIONARIOS 

 
QUESTIONÁRIO 1 

 
 

1. FORMAÇÃO DO ALUNO 

Nome: 

 

Qual sua escolaridade? 

      (  ) Ensino fundamental    (  ) Ensino Médio   (  ) Graduado  (  ) Pós-graduado (  ) 
Outros 

 

2.EXPERIÊNCIA DO ALUNO NA LEITURA 

    Antes de ter a sua liberdade cerceada (regime fechado) você tinha o hábito de 
praticar a leitura? 

    (  )  sim     (  ) não     (  ) pouco     (  ) muito 

     

    Quanto tempo você dedica a leitura? 

    (  ) 1h       (  ) 2h        (  ) 3h           (  ) acima de 4h 

 

3.VISÃO DO PROJETO (visão da leitura) 

   O que o levou a participar do projeto de resenha? 
 

   Se a leitura não fosse para a remição de pena você a praticaria? 

   (  )Sim   (  ) não  

    
  Você acha que a leitura que você pratica hoje pode promover alguma mudança na 
sua vida após sair do Estabelecimento prisional? 
 

   De que forma a leitura propicia melhora nas condições para o tempo de 
cumprimento de pena?  

 
   Você acha que a proposta de leitura de livros na prisão atende aos seus anseios 
de ocupação de tempo dentro do Estabelecimento prisional? 
 

4.RAZÃO DA ESCOLHA DO LIVRO PARA RESENHA 

Como você faz a escolha dos livros para utilizar na resenha? 
 

Qual o estilo de livros você escolhe? 

   (  ) Romance   (  ) Conto (  ) Autoajuda  (  ) Ficção  (  ) Literário (  ) outros 
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5.VISÃO DA LEITURA 

   Do seu ponto de vista você acredita que a leitura técnica vai produzir alguma 
mudança interna em você? 
   
   Como este projeto influenciará na sua vida após-sair do estabelecimento prisional? 
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Questionário 2 
 

 
QUESTÕES SOBRE OS LIVROS: “ O CORTIÇO “ E “MEMORIAS DE UM 
SARGENTO DE MILICIA” 
 
 
1) Qual sua percepção do tema? 

 
2) O que o tema traz para você? 
 
3) O tema tem relevância com sua realidade? 
 
4) Comparativo entre 2 livros: 
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Questionário 3 
 

 (questionário final, utilizado no lugar da roda de conversa ) 
 
RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO:  
 
1. O que a leitura contribuiu para a sua compreensão dos aspectos políticos, sociais, 

religiosos e nos direitos dos cidadãos? 
 
2. Você acha que os temas dos 2 livros poderiam contribuir para promover uma 

mudança de vida?  
 

     = De que maneira? 
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QUESTIONÁRIO 4 

 

(questionário final – antes e depois) 

 

 

RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO:  

 

1 Para você qual a representação do projeto remição (Resenha)? 
 

2. Você acredita que as aulas de resenha lhe ajudarão a ressignificar sua história. 
 
3. No contexto social como você se encaixa? 

 
4. Socialmente você se acha excluído? Se sim, por que? 
 
5 O que poderia ser feito para mudar a situação de exclusão? 

 
6 O que você espera para seu futuro, daqui 5, 10 ou 20 anos. 
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APÊNDICE III - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 
ATIVIDADE 01 
 
Sala de cinema: um convite ao imaginário:  
Vídeo: Resenha Memória de um sargento de milícia 
 
Sala de cinema: um convite ao imaginário:  
Vídeo: Resenha O Cortiço  
 
Sala de cinema: um convite ao imaginário:  
Vídeo: Resenha Corrida por $100 feita de privilégio e desigualdade 
 
Sala de cinema: um convite ao imaginário:  
Vídeo: Resenha desigualdade social o que é 
 
Brincando com as fábulas:  
 
Parafraseando o Texto “o Patinho Feio” “ 
 
Parafraseando a lenda “o boto” 
 

A T I V I D A D E 
 

TEXTO I 
“RIO – Com dois gols de um iluminado Robinho, que entrou na segunda etapa, o Real Madrid 

derrotou o Recreativo por 3 a 2, fora de casa, em partida da 26ª rodada do Campeonato 

Espanhol. Raúl fez o outro gol do time de Madri, com Cáceres e Martins marcando para os 

anfitriões. O Real vinha de duas derrotas consecutivas na competição, justamente as partidas 

em que o craque brasileiro, machucado, esteve fora.” 

1) Qual é o interlocutor (cada uma das pessoas que participam de uma conversa, de um 

diálogo)  

      preferencial e as informações que permitem você identificar o interlocutor preferencial do  

     texto? 

Leitores que gostem de futebol. 

A linguagem peculiar desse tipo de texto: partida, fora de casa, campeonato, rodada etc. 

Além dos nomes de times e o conhecimento sobre a estrutura de um campeonato.  

 

TEXTO II 
“O cantor Jerry Adriani interpreta sucessos do disco Forza Sempre, além de versões em italiano 

de canções do grupo Legião Urbana e do cantor Raul Seixas. O show acontece hoje no palco 

da Sala Baden Powell.” 

1) Qual é o interlocutor preferencial e as informações que permitem você identificar o 

interlocutor preferencial do texto? 

 

Fãs do cantor Jerry Adriani. 

Ao interlocutor é necessário o conhecimento da carreira do cantor. 
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TEXTO III 

O problema ecológico 
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes 

diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição 

dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos 

avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O 

que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas 

naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos 

rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de 

progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem 

promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

 

1) Segundo o Texto III, o cientista americano está preocupado com: 
(A) a vida neste planeta. 

(B) a qualidade do espaço aéreo. 

(C) o que pensam os extraterrestres. 

(D) o seu prestígio no mundo. 

(E) os seres de outro planeta. 

2) Para o autor, a humanidade: 
(A) demonstra ser muito inteligente. 

(B) ouve as palavras do cientista. 

(C) age contra sua própria existência. 

(D) preserva os recursos naturais. 

(E) valoriza a existência sadia. 

3) Da maneira como o assunto é tratado no Texto III, é correto afirmar que o meio  

     ambiente está degradado porque: 
(A) a destruição é inevitável. 

(B) a civilização o está destruindo. 

(C) a humanidade preserva sua existência. 

(D) as guerras são o principal agente da destruição. 

(E) os recursos para mantê-lo não são suficientes. 

 

4) A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista americano.”  (linhas 4 – 

5)  

     quer dizer que o cientista é: 
(A) inimigo. 

(B) velho. 

(C) estranho. 

(D) famoso. 

(E) desconhecido. 

5) Se o homem cuidar da natureza _______ mais saúde. A forma verbal que completa  

     corretamente a lacuna é: 

(A) teve. 

(B) tivera. 

(C) têm. 

(D) tinha. 

(E) terá. 
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Atividade-Como interpretar textos 
 

É muito comum, entre os candidatos a um cargo público a preocupação com a 

interpretação de textos. Isso acontece porque lhes faltam informações específicas a 

respeito desta tarefa constante em provas relacionadas a concursos públicos.   

Por isso, vão aqui alguns detalhes que poderão ajudar no momento de responder as 

questões relacionadas a textos.  

TEXTO:  

É um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo 

significativo capaz de produzir INTERAÇÃO COMUNICATIVA (capacidade de 

CODIFICAR E DECODIFICAR). 

CONTEXTO: 

Um texto é constituído por diversas frases. Em cada uma delas, há uma certa 

informação que a faz ligar-se com a anterior e/ou com a posterior, criando condições 

para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interligação dá-se o nome 

de CONTEXTO. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande, que, se 

uma frase for retirada de seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter 

um significado diferente daquele inicial. 

INTERTEXTO:  

Comumente, os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores 

através de citações. Esse tipo de recurso denomina-se INTERTEXTO.  

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO:  

O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia 

principal. A partir daí, localizam-se as ideias secundárias, ou fundamentações, as 

argumentações, ou explicações, que levem ao esclarecimento das questões 

apresentadas na prova. 

Normalmente, numa prova, o candidato é convidado a: 

1. IDENTIFICAR: 

É reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de 

uma época (neste caso, procuram-se os verbos e os advérbios, os quais definem o 

tempo). 

2. COMPARAR: 

É descobrir as relações de semelhança ou de diferenças entre as situações do texto. 

3. COMENTAR: 
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É relacionar  o conteúdo apresentado com uma realidade, opinando a respeito.    

4. RESUMIR: 

É concentrar as ideias centrais e/ou secundárias em um só parágrafo.  

5. PARAFRASEAR: 

É reescrever o texto com outras palavras.  

EXEMPLO 

TÍTULO DO TEXTO PARÁFRASES 

  "O HOMEM UNIDO ” 

 A INTEGRAÇÃO DO MUNDO  

A INTEGRAÇÃO DA HUMANIDADE  

A UNIÃO DO HOMEM 

HOMEM + HOMEM = MUNDO 

A MACACADA SE UNIU (SÁTIRA)  

 

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INTERPRETAR 

Fazem-se necessários: 

a) Conhecimento Histórico – literário (escolas e gêneros literários, estrutura do texto), 

leitura e prática; 

b) Conhecimento gramatical, estilístico (qualidades do texto) e semântico;  

OBSERVAÇÃO: na semântica  (significado das palavras) incluem-se: homônimos e 

parônimos, denotação e conotação, sinonímia e antonimia, polissemia, figuras de 

linguagem, entre outros. 

c) Capacidade de observação e de síntese e  

d) Capacidade de raciocínio.  

INTERPRETAR   x   COMPREENDER 

INTERPRETAR SIGNIFICA COMPREENDER SIGNIFICA 

- EXPLICAR, COMENTAR, JULGAR, 

TIRAR CONCLUSÕES, DEDUZIR. 

- TIPOS DE ENUNCIADOS  

• Através do texto, INFERE-SE que... 

• É possível DEDUZIR que... 

• O autor permite CONCLUIR que... 

- INTELECÇÃO, ENTENDIMENTO, 

ATENÇÃO AO QUE REALMENTE ESTÁ 

ESCRITO. 

- TIPOS DE ENUNCIADOS: 

• O texto DIZ que... 

• É SUGERIDO pelo autor que... 

• De acordo com o texto, é CORRETA ou 
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• Qual é a INTENÇÃO do autor ao 

afirmar que...  

ERRADA a afirmação... 

• O narrador AFIRMA... 

 

ERROS DE INTERPRETAÇÃO 

É muito comum, mais do que se imagina, a ocorrência de erros de interpretação. Os 

mais frequentes são: 

a) Extrapolação (viagem)  

Ocorre quando se sai do contexto, acrescentado ideias que não estão no texto, quer 

por conhecimento prévio do tema quer pela imaginação. 

b) Redução  

É o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que 

um texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total do 

entendimento do tema desenvolvido.  

c) Contradição  

Não raro, o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo-o tirar 

conclusões equivocadas  e, consequentemente, errando a questão. 

OBSERVAÇÃO: 

Muitos pensam que há a ótica do escritor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, 

mas numa prova de concurso qualquer, o que deve ser levado em consideração é o 

que o AUTOR DIZ e nada mais. 

COESÃO: 

É o emprego de mecanismo de sintaxe que relacionam palavras, orações, frases e/ou 

parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um 

pronome relativo, uma conjunção (NEXOS), ou um pronome oblíquo átono, há uma 

relação correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito. 

OBSERVAÇÃO: 

São muitos os erros de coesão no dia-a-dia e, entre eles, está o mau uso do pronome 

relativo e do pronome oblíquo átono. Este depende da regência do verbo; aquele do 

seu antecedente. Não se pode esquecer também de que os pronomes relativos têm, 

cada um, valor semântico, por isso a necessidade de adequação ao antecedente.    

Os pronomes relativos são muito importantes na interpretação de texto, pois seu uso 

incorreto traz erros de coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que 

existe um pronome relativo adequado a cada circunstância, a saber: 
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QUE (NEUTRO): RELACIONA-SE COM QUALQUER ANTECEDENTE. MAS 

DEPENDE DAS CONDIÇÕES DA FRASE. 

QUAL (NEUTRO) IDEM AO ANTERIOR. 

QUEM (PESSOA)  

CUJO (POSSE): ANTES DELE, APARECE O POSSUIDOR E DEPOIS, O OBJETO 

POSSUÍDO.  

COMO (MODO) 

ONDE (LUGAR) 

QUANDO (TEMPO) 

QUANTO (MONTANTE)    

EXEMPLO: 

Falou tudo QUANTO queria (correto) Falou tudo QUE queria (errado - antes do QUE, 

deveria aparecer o demonstrativo O). 

VÍCIOS DE LINGUAGEM: 

há os vícios de linguagem clássicos (BARBARISMO,  SOLECISMO,CACOFONIA...); 

no dia-a-dia, porém , existem expressões que são mal empregadas, e, por força desse 

hábito cometem-se erros graves como: 

- “ Ele correu risco de vida “, quando a verdade o risco era de morte. 

-“ Senhor professor, eu lhe vi ontem “. Neste caso, o pronome correto oblíquo átono 

correto é O.  

-“ No bar: “ME VÊ um café”. Além do erro de posição do pronome, há o mau uso  

 


