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RESUMO

A política de segurança pública no Brasil, nos últimos anos, tem sido colocada em xeque devido ao caos do sistema penitenciário. A privação de liberdade como retribuição não

cumpre e se mostra incapaz de exercer sua função de ressocialização. O trabalho tem por finalidade analisar o cotidiano das mulheres em regime de privação de liberdade que

frequentam a instituição escolar implantada no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto localizado na cidade de Belo Horizonte (MG), instituição onde existem projetos

que se esforçam por ressocializar e humanizar as penas das mulheres encarceradas. A temática se reveste de importância não apenas por sua atualidade, contudo também por

sua intricada rede de atores que legitimam muitas das relações que imperam nas instituições coercitivas do estado. O projeto se inclui no debate hodierno acerca do

encarceramento em massa, Estado Penal, ressocialização, educação e remição de penas. A educação como prática libertadora e emancipatória é colada não somente em

questão, mas também em pauta dado sua peculiar capacidade de clarividência de direitos e de fortalecimento da cidadania. Pesquisar as relações sociais dos atores,

especialmente as mulheres encarceradas, que participam desta teia é o objetivo maior deste projeto. A pesquisa em apreço é quantitativa e exploratória e busca a compreensão

das representações, valores, crenças e significados apresentadas pelas entrevistadas. Os resultados preliminares mostram que as detentas veem a escolarização como

possibilidade de novas perspectivas na vida, apesar das tensões existentes com os superiores e a precária estrutura oferecida para a educação no presídio.
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