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Adentrar no universo prisional para conhecer sua forma de organi
zação e a “rotina” dos detentos é uma tarefa que exige atenção e cautela 
na medida em que esse espaço se configura como um terreno pantanoso, 
isto é, as palavras e as ações devem ser rigorosamente ordenadas de 
modo a não ferir os sujeitos envolvidos nas relações atravessadas pelo 
coeficiente de poder, característica das relações humanas. Nesse sentido, 
investigar essa realidade implica em considerar os processos de exclusão 
e, simultaneamente, enfrentar a forma mais evidente da contradição en
tre a formação e a desumanização do ser humano.

Estamos diante do homem preso e da prisão. Enquanto o primeiro 
elemento da frase – o homem preso – caracterizado pela desqualifi
cação profissional, baixo nível de escolaridade, marcado pelas dores e 
estigmas da prisão (sykes, 1999), o segundo – a prisão – caracterizase 
pela violência, fechamento, ordem e disciplina.

No interior de uma prisão, vários são os agentes que possibilitam o 
desenvolvimento das atividades que se dão ali. Como apon tado em es
tudo anterior, Santos (2002), o gerenciamento de uma uni dade prisional 
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só é possível graças a um acordo tácito e informal entre os sujeitos que 
compõem as equipes dirigente, funcional e a massa carcerária.

A forma organizacional de uma prisão prima pela ordem e disciplina. 
As atividades diárias são programadas rigorosamente dentro de um rit
mo preestabelecido, segundo as regras superiores fixadas, executadas 
através de um corpo representante da autoridade e são orientadas a 
realizar o fim oficial da instituição.

No limite, o fim da prisão não é a readaptação do sujeito à sociedade, 
mas o de ajustálo às normas do estabelecimento prisional. Isso por
que, em razão do seu fechamento, o interno sofre uma ruptura entre a 
realidade “fora” dos muros da prisão e o universo dessa instituição em 
tela. Há uma deterioração de sua identidade forjandolhe uma nova. 
Admitese que a prisão submete os internos a uma rígida rotina, com 
regras restritivas, asfixiantes e isso implica na desadaptação dos inter
nos à vida livre e na adaptação aos padrões e procedimentos impostos 
pela instituição.

Lembra Sykes (1999) que a vida na prisão corre perigo posto que 
seu cotidiano é marcado pelo medo, pelas incertezas e pelas dores. As 
especificidades da instituição prisional, como abordadas, não são pou
cas, nem desprezíveis. Suas características peculiares propiciam a for
mação de um sistema social com valores, normas e procedimentos que 
lhes são próprios.

Varella (1999), ao tratar do cotidiano na Casa de Detenção de São 
Paulo, à época o maior presídio do país, relatava que uma das práticas 
que sobressai nas relações sociais estabelecidas na prisão é o comedi
mento nas palavras, ou seja, o cuidado com as palavras é fundamental 
na medida em que a palavra dita na hora imprópria pode custar a vida 
de pessoas. A citação abaixo ilustra o que queremos sustentar. “Doutor, o 
senhor ajuda nós e nós agimos legal com o senhor. Pode confiar, mas não conta 
com a gente para entregar os companheiros” (varella, 1999, p. 94). 

Portanto, a prisão e sua forma organizacional não contribuem, se
não, para acentuar a privação do indivíduo, posto que as relações ali tra
vadas são permeadas pelo medo, pela violência e o não reconhecimento 
da identidade do sujeito. Como denunciado por Thompson (1980), dos 
indivíduos punidos esperase a acomodação e o ajustamento às normas 
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do cárcere e a sua reabilitação acontece na medida em que se adéqua à 
dinâmica carcerária. No mesmo sentido, Português (2001) conclui que 
existe uma similaridade entre reabilitação e adaptação, já que indivíduo 
reabilitado é indivíduo anulado e mortificado.

Contribuições da Teoria Crítica

Debruçarse sobre a forma de organização de um grupo social 
(como o da prisão, por exemplo) ou da sociedade no sentido lato, re
quer tomar distância dos seus embates para compreendêlos, ou seja, na 
medida em que aceitamos o dado como uma realidade imutável, não é 
possível fazer a crítica. Nesse momento, evocamos a contribuição dos 
autores que fazem uma análise crítica da sociedade. Sendo assim, o subs
trato teórico privilegiado são os autores que fazem a crítica da socie
dade, sobretudo Adorno, Horkheimer e Marcuse, e ainda pensadores 
que têm se debruçado na interpretação das obras desses autores e têm 
contribuí do para apontar a situação do indivíduo no interior de uma 
sociedade que o nega.

Entendemos que não há indivíduo sem sociedade, como não há gru
pos sociais sem a presença dos indivíduos. A dialética entre indivíduo e 
sociedade ultrapassa a mera justaposição do indivíduo e do social. Sen
do assim, não há como separálos posto que essas categorias não se bas
tam quando isoladas. Horkheimer & Adorno (1973, p. 20) apontam que 

“a sociologia pura não existe, como não existe uma história pura, uma 
psicologia ou uma economia pura, o próprio substrato da psicologia – o 
indivíduo – não passa de uma abstração, se o retirarmos de seus deter
minantes sociais”. Por isso, atentar para esse embate entre o individual 
e o social é chave de leitura imprescindível para quem objetiva com
preender as forças econômicas, políticas e culturais que engendram em 
algum momento tal concepção do indivíduo e de sociedade. 

Ainda que o entendimento da categoria indivíduo tenha se alterado 
no transcurso da história, interessanos ater ao tempo em que a burguesia 
gestou sua compreensão de indivíduo no final do século XVI e início do 
XVII. Esse tempo foi propício para a realização desse indivíduo singular, 
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dotado de uma instância própria, posto que a razão iluminista defendeu 
o conhecimento da natureza através da ciência, aperfeiçoamento moral e 
emancipação política. A sociedade capitalista foi erigida nesse principio de 
que seriam asseguradas as condições para que o indivíduo fosse o responsá
vel pela construção de sua história que iria garantir a sua autonomia.

Nesse período não mais se admitia um indivíduo dependente das 
explicações religiosas e metafísicas; ao contrário, as pessoas deveriam 
fazer uso da razão natural para construírem a própria história, uma vez 
que o destino da humanidade não era ditado por forças externas. Os 
ideais iluministas viam na razão o instrumento da liberação da pessoa, 
através da qual alcançaria sua autonomia. Sair da situação de menori
dade e assumir o compromisso de servirse do próprio entendimento, 
eis a divisa do Iluminismo.

Marcuse (1999) aponta esse entendimento quando diz que o in
divíduo humano, que os expoentes da revolução burguesa haviam 
transformado na unidade fundamental bem como no fim da sociedade, 
apoiava valores que contradizem flagrantemente os que predominam 
na socie dade de hoje. Se tentarmos unificar em conceito principal as 
várias tendências religiosas, políticas e econômicas que moldaram a 
ideia de indivíduo nos séculos XVI e XVII, podemos definir o indi
víduo como o sujeito de certos padrões e valores fundamentais que 
nenhuma autoridade externa deveria desrespeitar. 

No limite, o projeto iluminista buscou “livrar os homens do medo 
e de investilos na posição de senhores” (adorno & horkheimer, 1985, 
p. 19). No entanto,  o resultado dessa empreitada não possibilitou a 
emancipação humana, posto que a estrutura capitalista faz do homem 
um mero apêndice dessa organização. Portanto, o Iluminismo se con
verteu num antiiluminismo, dado que os homens são vistos predomi
nantemente sob a ótica do mercado e do lucro.

Essa civilização que prima pelo progresso e pelo avanço técnico
científico tinha condições objetivas para tornar a vida humana mais 
feliz; todavia o que se viu foi o seu inverso: repressão, guerras e barbá
rie. Adorno (1995, p. 105) expressa claramente essa realidade quando 
afirma que a “civilização engendra por si mesma o anticivilizatório e o 
reforça progressivamente”.



123

o espaço administrado da prisão e a escola como locus de resistência

Ora, se a sociedade capitalista de base industrial impõe uma raciona
lidade que sucumbe o indivíduo ao dado, cabe indagar qual a relação que 
podemos estabelecer entre a sociedade livre e a “sociedade dos cativos”.

Nesse sentido, sustentase que a forma de organização das prisões 
e as relações travadas pelos sujeitos desse espaço contribuem para a 
liquidação do indivíduo, posto que a primazia é pela adaptação ao dado 
e não a sua crítica. A integração à sociedade dos cativos, como pondera 
Sykes (1999), a aceitação de suas regras e a introjeção de seus valores 
redundam no sofrimento e mesmo a suposta integração ao modo de ser 
na prisão não elimina a exclusão; ao contrário, acentua a fraqueza e a 
anulação do indivíduo.

O controle, a disciplina e a ordem que marcam o grupo social dos 
presos atuam sobre os aspectos sociopsicológicos e, no limite, se não 
fazem desaparecer as forças de resistência do indivíduo, com certeza 
inibem. Os responsáveis pela reabilitação, ao menos no discurso, defen
dem a necessidade de seu trabalho para a transformação dos indivíduos, 
todavia disseminam uma ideologia que assegura a mimese da sociedade, 
isto é, a identificação imediata com o coletivo.

No bojo dessa sociedade, o inimigo passa a ser o sujeito que reflete 
sobre o seu cotidiano e, nessa direção, as lideranças que vão se consti
tuindo no interior de uma prisão são transferidas para outras unidades e 
com isso a administração almeja eliminar os indivíduos que se desviam 
da racionalidade imposta.

A própria população carcerária tem consciência de que a dinâmica 
imposta não contribui para a ressocialização dos indivíduos que lá se 
encontram. Penna (2007), ao estudar o significado da docência desen
volvida na escola no interior da prisão, por monitores que, com os seus 
alunos, encontramse presos, constatou que os móveis que levam o de
tento a se envolver com a docência são variados. Senão vejamos:

Além de possibilitar para alunos e professores a resolução de pro
blemas enfrentados no universo prisional, como sair dos pavilhões 
de moradia, “matar o tempo” ou influenciar na elaboração do laudo 
criminológico (necessário para progressão da pena para um regi
me mais brando), passar pela escola amplia suas possibilidades de 
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interação  social, especialmente com funcionários da prisão (penna, 
2007, p. 8889).

Nessa perspectiva, é curioso apontar que a massa carcerária utili
za de certas artimanhas para conseguir o seu intento. Não é incomum 
os detentos apontarem a importância do trabalho da escola para a sua 
recuperação. No entanto é preciso cautela diante desse discurso. Silva 
(2001) lembra que 

as prisões, cujo regime disciplinar permite a vivência coletiva entre 
os presos, possibilitando que trabalhem exercendo funções técnicas, 
operacionais e administrativas, criam espaços de trocas e de barga
nha para a sua sobrevivência interna, seja para usufruir de vantagem 
e privilégios que tornem menos sofrida a pena ou que apressem sua 
libertação (silva, 2001, p. 25).

A referência acima mostra que a manutenção da ordem no interior 
de uma prisão é resultado de “acordos” entre as equipes dirigente, funcional 
e a massa carcerária. A transgressão às normas não é aceitável, senão na 
medida em que as mudanças não abalem as estruturas das relações.

Não menos importante é atentar para a necessidade que os indiví
duos presos têm de manter essas regalias, ainda que isso custe a sua 
anulação. Mantendo os detentos constantemente ameaçados de per
der aquele pouco ilusoriamente conquistado, os dirigentes da prisão 
os mantêm sob tensão suficiente para imobilizálos. Essa pressão per
manente, o medo da castração, reedição simbolizada do complexo de 
castração infantil, impregna na personalidade marcas que, no limite, 
aniqui lam o sujeito. Como resultado, temos a regressão do sujeito, pos
to que não consegue se desvencilhar dessa trama que o liquida.

A ordem social imposta no interior de uma unidade prisional equivale 
à racionalidade da sociedade de uma só dimensão defendida por Marcuse . 
O autor, analisando a sociedade burguesa no contexto da Guerra Fria, 
criticou os regimes capitalista e comunista naquilo que tinham  de totali
tário. Em O Homem Unidimensional (1969), o autor destaca que a raciona
lidade em vigor prima pela coletividade em detrimento do indivíduo. O 
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homem de uma dimensão é aquele que não é formado para fazer a crítica 
ao imediatamente dado. Do mesmo modo, a sociedade de uma dimensão 
se caracteriza pela ausência de oposição, ou seja, a sociedade que para
lisou a crítica através do controle total dos indivíduos.

A literatura que descreve as relações entre os sujeitos no interior de 
uma prisão afirma que a dinâmica dessa instituição não almeja a forma
ção do indivíduo, mas a sua adaptação excessiva, portanto a sua anulação. 
Diante desse quadro, resta saber qual a posição a ser adotada por aqueles 
que pensam uma alternativa nova. 

A tarefa da escola

Diante dessa organização social que defende e se esforça para liqui
dar o ser humano, qual deve ser a nossa posição? Longe de acreditar que 
o processo de libertação seja simples e ligeiro, defendemos que a crítica 
e a resistência sempre devem permear as nossas ações.

Nesse sentido, a nobre tarefa dos autores da teoria crítica da socie
dade e dos pesquisadores que se utilizam desse substrato teórico é pro
vocar abalos nas consciências das pessoas no que toca ao modo de expli
car e aderir ao real. Ainda que tenhamos que conhecer o objetivamente 
posto, precisamos tomar consciência de sua possível negação. O arre
fecimento do pensamento crítico, que tem sido uma das marcas dessa 
sociedade, tem acentuado o medo, a insatisfação e a fraqueza do ser 
humano. Por isso, “toda libertação depende da consciência de servidão” 
(MarcUse, 1969, p. 28) e, vemos aqui, a importante preocupação dos 
autores em tela, quando defendem que a luta pela verdadeira felicidade 
deve estar atrelada ao reconhecimento do atual estado de infelicidade.

Portanto, o caminho que faz sentido trilhar é aquele que defende o res
peito e a formação do indivíduo. Segundo Horkheimer & Adorno (1973, 
p. 53), “(…) indivíduo num sentido amplo é o contrário de ser natu
ral, um ser que, certamente, se emancipa e afasta das simples  relações 
naturais, que está desde o princípio referido à sociedade, de um modo 
específico, que, por isso mesmo, recolhese em seu próprio ser”. Essa 
sociedade de base tecnológica não prima pela formação desse indivíduo  
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apontado pelos autores frankfurtianos, pelo contrário, o excesso de 
controle e sacrifício imposto ao homem promovem a sua negação.

Adorno (1995) alertanos que, ainda que exista uma pressão ini
maginável sobre as pessoas e consequentemente o resultado seja a sua 
danificação, é preciso investir toda a nossa energia para a construção de 
sujeitos fortes e resistentes. Nessa perspectiva, a crítica à cega identifi
cação com o coletivo deve ser a tônica de todos aqueles que defendem 
uma formação para a autonomia do sujeito.

Sem deixar de reconhecer que o indivíduo é formado a partir dos 
condicionantes sociais, é preciso caminhar na contramão da homoge
neidade que o totalitarismo coletivo impõe. Diante dessa situação que 
não é obra do acaso, mas foi intencionalmente construída, é preciso 
apontar para outra opção, para uma nova racionalidade, ou seja, a razão 
crítica. Marcuse (1999, p. 91) acentua que “a racionalidade crítica na 
forma mais acentuada é o prérequisito para a sua função libertadora” e 
permeia essa nota a importância da tomada de consciência da irraciona
lidade dessa racionalidade tecnológica.

Sustentase que aqui reside o desafio da escola. Se a emancipação é 
pressuposto para pensar a formação dos indivíduos, os frankfurtianos, 
cada um a seu modo, defendem que a tarefa educativa deve promover a 
autonomia do sujeito e que Auschwitz não mais se repita. Educar para 
a emancipação exige a elevação do homem à maioridade, como afir
mava Kant, ou emanciparse da exploração do trabalho alienado, como 
apontava Marx.

Para os frankfurtianos, a escola guarda uma potencialidade crítica na 
medida em que pode contribuir para a autorreflexão da formação que 
se converteu em semiformação. Em debate com o educador alemão 
Hellmut  Becker, Adorno (1995) mostra que a educação para emanci
pação é a principal tarefa da escola. Todavia, essa defesa carrega no seu 
bojo as contradições sociais.

(…) é que a organização social em que vivemos continua sendo 
hete rônoma, isto é, nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual  
realmente conforme suas próprias determinações; enquanto isto 
ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros canais e 
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instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo absorvem e acei
tam nos termos desta configuração heterônoma que se desviou de si 
mesma em sua consciência. É claro que isto chega até às instituições, 
até às discussão acerca da educação política e outras questões seme
lhantes (adorno, 1995, p. 181182).

Com isso o autor alerta que ao se falar de escola é preciso conside
rar a realidade extrapedagógica que impacta as atividades que ocorrem 
no interior da instituição escolar. Aqui se abandona a posição ingênua 
daqueles que acreditam poder alterar as estruturas sociais pela ação 
exclusiva da escola.

Todavia, Adorno (1995) não deixa dúvidas ao revelar o papel da escola 
e dos professores no interior dessa sociedade marcada pela anulação do 
indivíduo. O autor assevera:

Mesmo correndo risco de ser tachado de filósofo, o que, afinal, sou, 
diria que a figura em que a emancipação se concretiza hoje em dia, 
e que não pode ser pressuposta sem mais nem menos, uma vez que 
ainda precisa ser elaborada em todos, mas realmente em todos os 
planos de nossa vida, e que, portanto, a única concretização efetiva 
da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas 
nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja 
uma educação para a contradição e para a resistência (adorno, 1995, 
p. 182183).

À luz deste aforismo de Adorno, é possível concluir que ou se educa 
para emancipação ou não se educa, visto que de uma educação que 
prima pela adaptação não se chega à autonomia. O mesmo autor alerta 
que a emancipação é uma tarefa difícil de ser alcançada, pois os seus 
inimigos são muito poderosos. 

Quero atentar expressamente para este risco. E isto simplesmente 
porque não só a sociedade, tal como ela existe, mantém o homem 
não emancipado, mas porque qualquer tentativa séria de conduzir a 
sociedade à emancipação – evito de propósito a palavra “educar” – é 
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submetida a resistências enormes, e porque tudo o que há de ruim 
no mundo imediatamente encontra seus advogados loquazes, que 
procurarão demonstrar que, justamente o que pretendemos encon
trase de há muito superado ou então está desatualizado ou é utópico 
(adorno, 1995, p. 185).

Nessa direção não cabe a resignação e o pessimismo imobilista, mas a 
ação consciente e crítica. Maia (2007) complementa, ainda, que a força 
do pensamento que procura ir além do existente deve ser retirada das 
antinomias do próprio objeto, procurando fazer falar nas contradições 
aquilo que reconcilia sem que a realidade, que é uma contradição em 
processo, seja desconsiderada, e assim se procura evitar tanto o idea
lismo quanto o espontaneismo da ação irrefletida.

À guisa de conclusão, podemos afirmar que a sociedade capitalista 
de base tecnológica, tal como se apresenta, não contribui para a forma
ção do indivíduo. Todavia, a conquista da autonomia e da fortaleza do 
sujeito deve merecer o nosso esforço, ainda que essa tarefa educativa 
se realize no interior de uma instituição prisional, profundamente mar
cada pela disciplina e a administração. Esse é o programa da educação 
escolar que tem como base a crítica dos frankfurtianos.
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