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Resumo: O trabalho tem como proposta apresentar um relato de experiências 

acerca do projeto de extensão “Oficinas de Direitos Humanos na Unidade 
Prisional de Goiás”. O objetivo foi potencializar discussões e questionamentos 
sobre temas e problemas relacionados aos direitos humanos bem como 
defender e promover os direitos dos indivíduos privados de liberdade. As 
oficinas foram executadas ao longo do ano letivo de 2014, por professores e 
alunos do Núcleo de Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais – 
NUDHEM-UEG e contamos, ainda, com a participação de colaboradores de 
outras instituições e organizações. Obtivemos como resultados o ensino e a 
aprendizagem dos Direitos Humanos, além de testemunharmos a trajetória de 
alguns detentos que foram cursar o ensino superior e atuar no campo dos 
Direitos Humanos. Os referenciais teóricos que embasam o presente trabalho 
são Freire (2004) Brandão (2006) e Hunt (2009) Foucault (2000). 
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Sobre o Núcleo de Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais 

 

 Instalado no Centro Pastoral Diocesano na Cidade de Goiás o Núcleo de 

Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais – NUDHEM articula 

ensino, pesquisa e extensão, bem como a Universidade Estadual de Goiás 

com as organizações e movimentos sociais do campo e da cidade, cujo 

objetivo é potencializar projetos de pesquisa e extensão, cursos e ações 

coletivas que visem a investigação, defesa e promoção dos direitos humanos e 

da educação como elementos resultantes dos movimentos que lutam pelas 

transformações sociais. Pensamos o Núcleo como potencializador da 

Educação não-formal e da ação que visa a constituição de outra cultura em 

direitos humanos no Estado de Goiás. O escritório do Núcleo também se 

constitui como espaço de recebimento de denuncia de violações de direitos 

humanos no município de Goiás e atende toda região do vale do rio vermelho. 

 O NUDHEM apresenta em seu projeto o objetivo de produzir cursos e 

oficinas que contemplem os direitos humanos; contribuir com o processo de 

ressocialização dos presos no Município de Goiás; difundir o conhecimento 

acerca dos direitos humanos, a partir da leituração; construir discursos que 

produzam reflexões sobre humanos como sujeitos portadores de direitos; 

formar agentes de direitos humanos; produzir vídeos e documentários sobre 

educação em direitos humanos; contribuir com o poder público no trabalho de 



fiscalização e verificação de situações de violação dos direitos humanos e 

produzir relatórios a órgãos competentes. 

Com a intencionalidade de se fortalecer a partir das relações 

institucionais o núcleo estabeleceu várias parcerias com outros grupos e 

organizações que atuam na defesa e promoção dos direitos humanos: Instituto 

Brasil Central - Ibrace, Centro de formação, Assessoria e Pesquisa em 

Juventude - Cajueiro, Assessoria Jurídica Popular - Cerrado, Conselho da 

Comunidade de Goiás, Fraternidade da Anunciação, Kayros, Diocese de Goias, 

Comissão Pastoral da Terra - CPT, Comissão Pastoral Carcerária, Observatório 

Goiano de Direitos Humanos – OGDH, Secretaria de Administração 

Penitenciária e Justiça – SAPeJUS entre outras.  

Semanalmente são realizadas reuniões com os membros internos, 

professores e alunos bolsistas e voluntários que participam como membros 

cadastrados na Plataforma Pegasus da UEG e, mensalmente temos reunião 

ordinária com os membros externos de todas as instituições participantes. 

Nessas reuniões são discutidos assuntos diversos, bem como avaliação das 

ações já desenvolvidas e o planejamento de outras ações para serem 

executadas no mês seguinte, de acordo com a demanda apresentada. 

 Anualmente o Núcleo realiza o Seminário “Sujeitos e Concepções de 

Direitos Humanos” no qual alunos, professores e pessoas de diversas 

organizações sociais participam ativamente com direito de fala e manifestações 

e através das quais são travadas discussões e debates em torno das 

concepções e dos sujeitos que atuam no campo dos direitos humanos em 

Goiás.  

 
Imagem 01 Reunião do Núcleo de Direitos   Imagem 02 Seminário Sujeitos e Concepções DH  



As oficinas pedagógicas de Direitos Humanos 

 

 O projeto Educação em Direitos Humanos na Cidade de Goiás se 

constituiu como intervenção pedagógica do Núcleo de Direitos Humanos, 

Educação e Movimentos Sociais – NUDHEM, da Universidade Estadual de 

Goiás – UEG, na Unidade Prisional no Município de Goiás. Trata-se da 

construção e oferecimento de oficinas de direitos humanos, realização da 

leituração em direitos humanos e a produção do diário do detento aos 

indivíduos privados de liberdade do regime fechado. A ação coletiva objetivou 

contribuir com o processo de ressocialização dos presos e aproximar a 

comunidade universitária da população carcerária. 

 Pela falta de estrutura da Unidade Prisional as oficinas ocorreram em 

uma cela de seis metros quadrados que foi transformada em sala de aula para 

atender o projeto “Educando para a Liberdade” vinculado a Secretaria de 

Educação do Estado de Goiás, no qual realizavam-se atividades de 

escolarização de jovens e adultos da alfabetização ao quinto ano da vida 

escolar, correspondendo ao primeiro ciclo da Educação de Jovens e Adultos. A 

sala possui carteiras, um quadro negro e dois guarda-roupas improvisados 

para deposito dos materiais escolares. Não possui janelas e nenhum sistema 

de refrigeração, o que dificulta o trabalho pedagógico, sobretudo nos dias de 

muito calor. São três partes construídas de alvenaria e uma parte gradeada, a 

sala fica em frente ao pátio no qual os presos tomam banho de sol. 

 

Imagem 03 Prof. Rosivaldo Almeida ministrando 
oficina sobre fundamentos filosóficos do direito.                                                                   

Imagem 04 Presos atentos assistindo aula em 
oficina.

 



Há um banheiro sem funcionamento, pelo menos no tempo em que 

ocorreram as oficinas ele esteve quebrado. Quando um aluno necessitava usar 

o banheiro tinha que voltar para sua cela de origem, o que, de fato, gerava 

movimentação e desconforto aos presos, pois era necessária a logística de 

abertura e fechamento de celas e corredores para garantir a segurança de 

todos. Não havia nenhum equipamento de áudio e vídeo e de projeção de 

imagens tais como “data show”, retro-projetor ou algo similar, mas para 

realização das oficinas que necessitavam de equipamentos de áudio e vídeo 

providenciávamos na UEG. 

 Por meio das oficinas de direitos humanos identificamos a constituição 

de um processo interativo entre todos envolvidos e a possibilidade de 

aprendizado dos diversos temas relacionados aos direitos humanos. As 

oficinas eram ofertadas todas as quintas-feiras, das 9h00min às 11h30min. 

Embora fizéssemos planejamento trimestral com alunos bolsistas e professores 

envolvidos, os temas variavam de acordo com a necessidade verificada 

durante as próprias oficinas. Acreditávamos que por ser um projeto que se 

localiza no campo da educação não formal não deveríamos seguir de forma 

rígida o programa, tal como na experiência escolar. 

 Para segurança jurídica de todos oficineiros, quando chegávamos na 

Unidade Prisional fazíamos questão da realização da tradicional revista dos 

participantes feita pelos agentes prisionais, somente depois do procedimento é 

que entrávamos para a sala, aonde os presos esperavam para mais uma 

oficina. Geralmente os temas das oficinas eram previamente anunciados com 

pelo menos uma semana de antecedência. Foram realizadas trinta e seis 

oficinas ao longo do ano letivo de 2014, respeitando dessa forma o calendário 

escolar da UEG e da SEDUC, além dos dias em que fomos impedidos de 

adentrar a prisão, em função dos discursos que os agentes construíam sobre 

possibilidades de rebelião. 1 

Todos os trabalhos que foram desenvolvidos eram planejados no início 

                                                

1
 Na realidade quando acontecia a tradicional batida e fiscalização das celas em busca de drogas, armas 

ou outras coisas proibidas por lei, o clima era de total tensão, pois muitas vezes presos eram agredidos e a 

entrada de agentes de direitos humanos, da pastoral carcerária entre outros sujeitos que atuam na defesa e 

dos indivíduos privados de liberdade, ficava proibida temporariamente “até a coisa se esfriar”. 

 



de cada semestre letivo. FICA NA COMUNIDADE – Festival Internacional de 

Cinema e Vídeo Ambiental na Comunidade2, os trabalhos de leituração em 

Direitos Humanos, de produção dos diários dos detentos, bem como as oficinas 

pedagógicas de direitos humanos. Havia uma especificidade no caso das 

oficinas pedagógicas: ao longo do semestre variavam os presos, uma vez que 

muitos mudavam de regime, indo ao semi-aberto e outros eram libertos. Então, 

cada oficina realizada era única, tinha um fim em sí mesmo. Muitas vezes, 

quando era identificado pelos oficineiros que o tema não havia sido trabalhado 

de maneira satisfatória elaborávamos outra oficina sobre o mesmo tema e 

dávamos sequência. 

 Em reunião de planejamento, no final do mês de fevereiro com 

professores e alunos bolsistas do NUDHEM escolhemos temas gerais 

norteadores das oficinas. Foram construídos, denominados e considerados 

importantes para o processo de ensino e aprendizagem dos direitos humanos 

os seguintes eixos: 01 Fundamentos filosóficos e sócio históricos dos Direitos 

Humanos, 02 Direitos Humanos e suas relações com a sociedade, economia e 

política nas diferentes fases do processo histórico, 03 Direitos Humanos e 

Estado, 04 Direitos Humanos e Movimentos Sociais, 05 Estado e Violação dos 

Direitos Humanos, 06 Formas de Violências, 07 LEP – Lei de Execução Penal, 

08 Indivíduo, Cultura e Sociedade, 09 Os Direitos Humanos Fundamentais, 10 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 11 Estatuto e Questão do Idoso, 12 

Direitos Humanos e Questões de Gênero, 13 Questões Étnico-Raciais e 

Direitos Multiculturais, 14 Trabalho e Emprego no Capitalismo.  

 Voltadas para aprendizagem dos direitos humanos as oficinas 

contribuíram para possibilitar um espaço de discussão, questionamentos, os 

relatos dos detentos sobre suas vivencias no cotidiano da prisão e debates, 

muitas vezes intensos. Era comum, em um momento das oficinas, os presos 

apresentarem suas angustias e perspectivas em relação ao presente e futuro. 

Em alguns momentos eram explicitadas situações de violência entre os presos 

e situações de violação dos direitos humanos por parte dos agentes prisionais. 

                                                
2 Os FICA NA COMUNIDADE trata-se da exibição dos filmes premiados no festival internacional na 

comunidade vilaboense. No caso do ano de 2014 desenvolvemos também na Unidade Prisional mais essa 

ação. No mês de maio de 2014 exibimos o filme “Avatar”, seguido por um debate envolvento os detentos, 

professores e alunos da Universidade. 



Nesses momentos não cerceávamos o direito de fala dos presos, uma vez que 

compreendíamos ser, aquele lugar, o único possível para o exercício da 

liberdade de expressão e das manifestações de suas indignações frente ao 

Estado e a sociedade. 

 As oficinas estavam sempre estruturadas em aulas expositivas 

dialogadas, com dinâmicas, vídeos e documentários sobre a educação e 

direitos humanos e eram construídas, a partir dos temas considerados 

polêmicos na atualidade, e se constituíam como objetos de reflexão dos 

sujeitos privados de liberdade. 

  

Imagem 05 Preso escrevendo durante a oficina  

 

               

  

Imagem 07 Oficina Fica na Comunidade. 
Exibição do Filme Avatar. Posterior um debate 
com presos e professores sobre a questão 
ambiental. 

                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Imagem 06. Prof. Rosivaldo Pereira de Almeida 
e Dr. Levi dos Santos ministrando oficina de 
Direito Penal e LEP – Lei de Execução Penal 

 

Imagem 08 Discussão após a exibição do filme 
Avatar 

 

 

 

 



 

 

O caráter pedagógico das oficinas de direitos humanos 

 

O homem3 é um ser social que estabelece relações sociais desde o 

nascimento. Por meio da comunicação, de diferentes meios e formas, as 

pessoas se relacionam e compartilham suas histórias de vida, experiências e 

visões de mundo. Não existiria sociedade sem relações humanas, portanto não 

haveria linguagem, cultura, educação, política, economia, entre outras 

objetivações e processos que são determinantes para a construção da vida 

social.  

 Em todas as sociedades, em diferentes contextos e modos de produção, 

as relações sociais se objetivam. Arriscaria dizer que a relação social foi a 

primeira forma de objetivação humana. Ao nascermos a nossa primeira 

experiência relacional é objetivada pelo contato físico que estabelecemos com 

a mãe. A partir do cuidado com a cria torna-se possível nosso desenvolvimento 

como ser humano físico e cognitivo. Por meio da relação inicial estabelecida 

construímos outras objetivações necessárias a educação, como o falar, sentir, 

pensar, decidir, agir, ser, estar e significar as coisas e as pessoas. 

A educação é um processo pelo qual ninguém escapa. Na rua, em casa, 

no trabalho, na igreja, na escola, no presídio, em todos os lugares que se 

efetive relações sociais ela acontece. É uma prática social, na qual os 

indivíduos se relacionam uns com os outros em todas as fases da vida 

humana, é um importante e necessário processo para a vida em sociedade. 

 Pode-se dizer que a educação como prática social, sendo analisada a 

partir de vários métodos e de diferentes formulações teóricas e concepções 

demonstra ser complexa. A palavra “educação” tem muitos significados criar, 

socializar, formar, cuidar entre outros. Conforme Maria da Glória Gohn (2005) 

ela se constitui em três modalidades que se atravessam: Educação Formal, 

Informal e Não-Formal. 

                                                
3 Nesse ponto me refiro ao anthropos e não aner – homem na sua diferenciação sexual em relação a gyné 

– mulher. A palavra homem nesse artigo se refere ao gênero humano. 



 O Antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, apresenta várias publicações 

da relação entre educação e cultura. Ele define a educação como cultura, 

sendo essa natureza transformada e significada pelo homem. Brandão afirma 

que o nome educação 

Lembra outros: socialização, endoculturação, internalização da cultura e 
outros. Todos têm no entanto, algo em comum: são progressivos e resultam 
em processos de interação de saberes em graus e modos sempre mais 
amplos e profundos; não são necessariamente restritos a ciclos restritos da 
vida, podendo acompanhar a pessoa ao longo de toda sua vida; são sempre 
resultado de interações significativas da pessoa com ela mesma (“estou só, 
logo,somos quatro”, dizia em algum lugar Gaston Bacherd), de pessoas entre 
elas como sujeitos sociais e como categorias diferenciais de sociabilidade, e 
de pessoas com sistemas e estruturas de símbolos e de significados. 
(BRANDÃO, 2002:26)  

 Nessa direção, este processo de sociabilidade se constitui a partir das 

múltiplas relações que a pessoa estabelece consigo mesma e com as outras, 

permeadas de valores, símbolos sociais, significados e vivências culturais que 

se efetivam. O educar e o aprender são nomes que fazem parte da prática 

educativa, uma vez que para o autor: 

“educar é criar cenários, cenas e situações em que, entre elas e eles, 
pessoas, comunidades aprendentes de pessoas, símbolos sociais e 
significados da vida e do destino possam ser criados, recriados e 
transformados. Aprender é participar de vivências culturais em que, ao 
participar de tais eventos fundadores, cada um de nós reinventa a si mesmo”. 
(idem, ibidem, p.26). 

Educação não acontece somente na escola, aliás, segundo o autor, 

talvez nem seja este o melhor lugar para se aprender e se ensinar. Existem 

outros espaços não formais e um tipo determinado de educação não-formal 

que possibilita o aprendizado. 

A educação não-formal como qualquer outro tipo de Educação não é 

neutra. Parte de pressupostos teóricos que norteiam as práticas educativas em 

seus vários espaços de atuação. Carlos Alberto Torres (1992) escrevendo 

sobre a Política da Educação Não-Formal da América Latina, define Educação 

Não-Formal, como: “toda atividade educacional organizada, sistemática, 

executada fora do quadro do sistema formal para oferecer tipos selecionados 

de ensino a determinados subgrupos da população” (LA BELLE, 1986, apud 

TORRES, 1992, p.20). O que convém ressaltar é o caráter político desta 

modalidade como atividade educacional organizada e sistematizada. A principal 

diferença com a formal nessa perspectiva é que ela se efetiva fora do quadro 



do sistema formal para oferecer tipos selecionados de ensino a determinados 

subgrupos da população como é nosso caso, selecionamos temas, conteúdos 

e questões relativas aos direitos humanos para desenvolver as oficinas 

pedagógicas num espaço não escolar. Os trabalhos que realizamos se situam 

no campo da educação não formal, criando múltiplas situações de 

aprendizagens.  

Nessa perspectiva, tanto o Estado quanto outras Organizações Sociais, 

revolucionárias ou não, podem oferecer tipos selecionados de ensino a 

subgrupos da população. É aí que entra a questão da intencionalidade política. 

Um dos objetivos das oficinas, para além do ensino e aprendizagem foi 

possibilitar aos detentos uma oportunidade de questionamento sobre os 

motivos os levaram a situação de prisão, portanto de exclusão da sociedade.  

Os presos refletiam e apreendiam sobre as condições objetivas e subjetivas 

que os levaram aquela condição, com base nas ciências. 

A partir das oficinas e da leituração em direitos humanos verificamos 

que, ao final do semestre do ano de 2014, um preso prestou vestibular numa 

instituição de ensino superior privada para cursar direito e afirmou que gostaria 

de aprofundar seus estudos no campo do direito penal e dos direitos humanos 

para defender o humano portador do direito e realizar a justiça. 

Outro preso prestou vestibular para o curso de história na UEG, 

aprovado, foi cursar o ensino superior e logo no primeiro período foi trabalhar 

no NUDHEM como voluntário. Voltou ao presídio, não como preso, mas como 

defensor dos direitos humanos.  Ensinar vem do grego insignare que significa 

marcar com um sinal, talvez essas mudanças nas trajetórias individuais nada 

tenhais haver com as experiências das oficinas, da leitura e da escrita que 

objetivamos na unidade prisional, mas acreditamos na hipótese de que 

contribuiu com a conversão dos presos, não no sentido religioso do termo, mas 

na mudança de direção para a vida em sociedade. 

A experiência educacional nos possibilita um aprendizado que levamos 

para a vida inteira. São marcas que ficam na memória, que traduzem nossa 

caminhada, bem como nossa maneira de pensar, agir, sentir, ser e estar no 

mundo. 



 

    

Imagem 07.  Prof. Dr.ª Rosane Castilho 
ministrando oficina sobre sexualidade em 
Freud.                                                                                                   

Imagem 08 Prof. Dr.ª Angela Lápidus da 
área de Psicologia da Educação na UEG                                                                    
realizando um psicodrama.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreendemos com essas atividades que durante as oficinas muito 

mais que ensinar ocorreu por parte de todos os professores e alunos 

envolvidos um significativo aprendizado. A educação é um processo dialógico, 

no sentido grego, dois sujeitos em busca do logos conhecimento. 

Vários dos detentos buscam, após o termino de sua sentença, a 

reinserção na sociedade, mas encontram muitas dificuldades, principalmente 

pela falta de oportunidade. Pudemos ver de perto o que os presos vivenciam 

em seu dia a dia, a super-lotação dos presídios que corriqueiramente é 

noticiada pelos meios de comunicação de massa, as péssimas condições de 

alojamento e alimentação, as agressões sofridas por parte dos agentes que a 

rigor deveriam garantir a segurança de todos, presos doentes sem tratamento 

médico, princípios de rebelião, constante tensão psicológica e o tradicional 

cheiro de cadeia.  

Homens tatuados, sem nenhuma perspectiva de vida, desesperançosos 

com a falta de oportunidade e trabalho entre outras situações de absoluta 

degradação do outro. A prisão no Brasil desumaniza. Essa é a certeza que 

gostaríamos de discutir e provocar.   
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