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Introdução

Apresentase aqui as reflexões formuladas a partir de pesquisa rea
lizada na escola na prisão, com o objetivo de captar aspectos da prática 
educativa nela desenvolvida, inseridas em relações sociais estabelecidas 
na escola, que por sua vez encontramse permeadas pela dinâmica car
cerária (Penna, 2003). A análise da prática educativa escolar efetivada 
no interior da prisão, compreendendoa como inserida na trama social 
em que ocorre, tem por objetivo compreender quais os limites e as pos
sibilidades de desenvolvimento da ação docente em escola locali zada 
no interior de uma penitenciária, e que tem por professores pessoas 
que se encontram na condição de detentos. Aspecto importante para 
se compreender as possibilidades e impossibilidades relacionadas à es
cola na prisão é atentar para as relações estabelecidas no cárcere, entre 
os diferentes segmentos que compõem a população carcerária, e que 
dizem respeito à dinâmica da instituição prisional. Por um lado, essas 
relações se apresentam na escola, imersa que está no contexto prisional. 
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Por outro, a escola se constitui em local específico, no qual são proje
tadas determinadas expectativas sociais, das quais decorrem processos 
de socialização e o estabelecimento de relações que lhe são próprias.

Como essas questões se manifestam na prática educativa estabele
cida pelos monitorespresos? Ou seja, como, na condição de detentos, 
é possível, ou não, aos monitores estabelecer a prática educativa es
colar na prisão, uma vez que essa prática em sua essência relacionase 
a valor, e em contraposição o cumprimento da pena de privação de li
berdade relacionase à anulação do sujeito? De que maneira essa prá
tica educativa escolar encontrase marcada pela dinâmica carcerária?

De acordo com Forquin (1993), educação escolar representa valor, 
uma vez que diz respeito ao que é valorizado pelo grupo ao qual se 
deseja partilhar. Educação pressupõe o ensino de alguma coisa a alguém, 
educação escolar, uma especificidade na forma, no conteúdo e no valor 
atribuído à educação. A escola promove os indivíduos que dela partici
pam, contribuindo para a configuração de sua condição de cidadania e 
ampliação de suas possibilidades de participação no mundo contemporâ
neo. O projeto de comunicação formadora da escola possui um valor que 
lhe é intrínseco, associado ao que essa instituição representa socialmente , 
e que varia de acordo com o contexto em que essa ação se desenvolve 
ou mesmo a quem se dirige, posto que é socialmente determinada. No 
entanto, está associada à oportunidade de acesso à educação, e conforme já 
afirmado, educação representa valor, representa a possibilidade de se fazer 
homem, de se ter acesso à cultura e ao saber acumulados pela sociedade. 

A possibilidade do desenvolvimento de processo educacional em 
prisões tem sido tema de diversos estudos. Nos trabalhos localizados, 
duas vertentes puderam ser identificadas, uma delas com pesquisas inves
tigando o processo educativo desencadeado com o cumprimento da pena 
privativa de liberdade; e a outra focalizando os processos de educação 
escolar estabelecidos no interior das prisões. Discussão sobre a produ
ção bibliográfica relacionada à educação nas prisões pode ser verificada 
em Penna (2005).

De qualquer forma, nessas pesquisas, destacase que a escola é espa
ço valorizado pelos detentos, sendo preservado quando ocorrem rebe
liões. Segundo diferentes estudos, a escola na prisão é vista como local 
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em que as relações podem ser travadas em outras bases, para além da ló
gica do universo criminal. A escola na prisão, pelos presos, é vista como 
espaço em que é possível ser chamado pelo nome, e no qual as pessoas 
procuram falar de coisas que sejam positivas. No entanto, ao se desen
volver no interior da prisão, o processo educativo escolar apresentase 
marcado pela lógica presente nesse universo. Traçar esforços na busca 
de compreensão dos espaços possíveis de desenvolvimento da ação edu
cativa escolar no interior das prisões é objetivo deste artigo.

A escola tem se ocupado da socialização das novas gerações, pois 
além de ser instituição responsável pelo acesso ao conhecimento social
mente valorizado, introduz os alunos nos modos de conduta requeridos 
para a convivência social, e tem por suposto sua formação ética e moral. 
No entanto, a prática escolar, ao se desenvolver em determinado con
texto, expressa relações socialmente estabelecidas, além de refletir o 
que dela se espera ver concretizado naquela situação específica. Assim, a 
análise das condições concretas em que essa prática ocorre é fundamen
tal para que se possa compreendêla. Compreender a escola na prisão 
traz elementos para que se possa refletir sobre a escola para além dela, 
uma vez que a prisão diz respeito ao contexto social e às relações de 
poder e dominação nele existentes. 

Para Horkheimer & Adorno (1985), a prisão e o que ela propicia 
como experiência aos indivíduos nela confinados traduzem a submissão 
que nos é imposta no mundo contemporâneo, qual seja, às relações social
mente mediadas pelo valor de troca, originando o indivíduo fechado, isola
do na busca por sua sobrevivência em sociedade desigual. Ou seja, a pri
são representa o ideal de isolamento do indivíduo na sociedade moderna 
em seu mais alto grau de realização.

Na prisão, as relações sociais encontramse exacerbadas, sendo pauta
das pela violência, o que se agrava por ser uma instituição isolada do restan
te da sociedade, além de lá estarem guardados o que não deu certo, a sua 
escória. Por representar a sociedade e suas relações potencializadas, onde 
as tensões não precisam ser disfarçadas, no ambiente prisional a opressão 
ocorre às claras, sem a necessidade de ser escamoteada.
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Os sujeitos da pesquisa

Os sujeitos entrevistados para a realização desta pesquisa eram mo
nitorespresos que atuavam no sistema penal paulista. Esses monito
res são contratados pela Fundação Prof. Dr. Manuel Pedro Pimentel 
(fUnap ), responsável pelo ensino fundamental nos estabelecimentos 
prisionais do Estado de São Paulo, por meio da Resolução SJ43, de 
28 de outubro de 1987 (RUsche, 1995). A fUnap, atualmente vincu
lada à Secretaria de Administração Penitenciária, foi criada em 1976, e 
tem por objetivo promover a recuperação social de homens e mulheres 
presos e a melhoria de suas condições de vida por meio do trabalho 
e da educação. Os monitorespresos são selecionados, treinados e pa
gos pela fUnap  para trabalhar nas escolas dos presídios, ministrando 
aulas no nível I (em classes de alfabetização) e no nível II (educação 
supletiva ). Nas classes de alfabetização os monitores são polivalentes, 
pois trabalham com os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática 
e Estudos da Socie dade e da Natureza. No nível II, os monitores são 
distribuídos nas diferentes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História e Geografia. A escolaridade exigida para dar aulas 
nas classes de alfabetização é o ensino fundamental completo, e para as 
turmas de educação supletiva é o ensino médio completo ou em vias de 
conclusão. Atendido esse prérequisito, os candidatos a monitor passam 
por processo de seleção, seguido de treinamento inicial.

Para a coleta de informações relacionadas ao trabalho docente rea
lizado no interior da prisão pelos monitorespresos, recorreuse à téc
nica de entrevistas não estruturadas. As questões que nortearam as en
trevistas objetivavam extrair dos monitores relatos sobre sua prática 
docente, sobretudo em relação às dificuldades e aos prazeres vivencia
dos em seu exercício, bem como suas crenças sobre o papel da escola 
e do professor. Além disso, buscavam apreender aspectos de suas vidas 
passadas em outros espaços da prisão que não o escolar, trazendo à 
tona a maneira como o fato de esses detentos exercerem a docência na 
prisão marca, ou não, as relações por eles estabelecidas no cárcere. Des
sa forma , os monitores foram incentivados a falar de sua experiência  
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como professores, mas também de suas vidas passadas nos pavilhões, 
nas celas, em outras  instâncias de rotina prisional que não as relaciona
das ao espaço escolar. Foram realizadas em média cinco entrevistas de 
aproximadamente  uma hora de duração, com cada monitor, durante 
três meses. Quando da rea lização da pesquisa, existiam seis pessoas tra
balhando como monitorespresos na escola da penitenciária selecionada 
e todos foram convidados a participar das entrevistas. O local escolhido 
foi uma penitenciá ria da Grande São Paulo. 

O referencial teórico adotado para a realização da pesquisa é a Teoria 
Crítica da Sociedade, especificamente referido a Theodor W. Adorno. A 
utilização do pensamento de Adorno diz respeito às análises formula
das pelo autor sobre o homem como ser social e à necessidade de se 
compreender as relações socialmente estabelecidas, ou seja, se com
preender a realidade objetiva na qual essas relações se desenvolvem. Ao 
viverem em sociedade, os indivíduos são oprimidos pela coletividade, 
ou seja, pela necessidade de se agregar ao sentido da realização do todo, 
que por sua vez é estabelecido tendo por base relações de poder e de 
dominação, permeando as relações estabelecidas. Dessa forma, os in
divíduos se encontram impossibilitados de pensar outra sociedade que 
não a existente, convertendose naquilo que deles se espera. As condi
ções existentes se impõem aos indivíduos, que a elas tornamse impo
tentes, conformando seu pensamento. A racionalidade técnica passa a 
exercer imenso poder sobre a sociedade, reduzindo o pensar à solução 
de problemas concretos, presentes na realidade imediata, o que, em 
sociedade desigual, faz com que essa racionalidade identifiquese com a 
lógica da dominação do homem sobre a natureza e sobre outros homens.

Relações sociais estabelecidas na prisão

Diferentes estudos realizados na prisão indicam que em decorrência 
do processo de socialização nela estabelecido ocorre o desenvolvimento  
de uma cultura específica, formada por regras de comportamentos a 
serem seguidas por todos, e da qual os novatos necessitam rapidamente 
se apropriar. Nesse sentido, para Thompson (1976), adaptarse à vida na 
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prisão é sinônimo de delinquir, uma vez que a prisão possui caracterís
ticas próprias que fazem com que se desenvolva em seu interior um sis
tema social diferençado, face ao autoritarismo extremado e às relações 
de poder que se traduzem em violência, marcando seu cotidiano. A ta
refa de transformar criminosos em não criminosos não é possível de ser 
executada. Assim, o que ocorre é a apropriação por parte do detento  
da cultura prisional, que impõe uma lógica específica de socialização, 
estabelecendo um “código dos presos”, que passa a pautar a conduta dos 
homens nas prisões.

Somese a isso o fato de a reabilitação penitenciária proposta para 
o indivíduo em cumprimento de pena privativa de liberdade dizer res
peito, em sua efetivação, à adaptação do preso à vida no cárcere, suas 
normas e procedimentos e, portanto, à anulação do sujeito, e não ao 
preparo para uma futura vida em sociedade. Quanto mais o indivíduo 
se adequar às regras e disposições da vida na prisão, quanto menos 
trabalho der aos funcionários responsáveis por sua custódia, melhor e 
menor será sua estadia na instituição. Preso bom, aos olhos da adminis
tração, é o preso adaptado, e esse passa a ser o objetivo perseguido pelo 
preso, por uma questão de sobrevivência, e pela administração, para 
que o preso não crie problemas.

Nas relações estabelecidas na prisão, os lugares ocupados pelos dife
rentes segmentos que compõem a população carcerária são claramente 
delimitados. Dessa forma, o embate travado entre a equipe dirigente e a 
população carcerária são explicitamente pautados por uma dualidade es
tabelecida entre “homens de bem” em oposição aos “homens do mal”, que 
permeia as relações estabelecidas entre as pessoas que lá vivem e trabalham. 

Além disso, destacase que são relações de poder, permeadas pela 
clara divisão existente no interior dos grupos, especialmente entre os 
presos. Essas relações estabelecidas entre os presos são marcadas por 
um “código” não escrito de conduta. Nas entrevistas realizadas foi pos
sível a obtenção de relatos relacionados às vidas passadas pelos moni
tores na prisão, para além da escola. Além disso, foi possível, em seus 
depoimentos, destacarse como as relações estabelecidas no cárcere 
se apresen tavam na escola. Dessa forma, as relações estabelecidas na 
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prisão, entre os diferentes segmentos da população carcerária, e em 
diferentes tempos e espaços, puderam ser analisadas.

As relações efetivadas entre os presos, especialmente nos pavilhões, 
local  onde passam a maior parte do tempo, apresentamse marcadas 
pelo medo, por não se saber o que pode acontecer. O ambiente é tenso, 
o número de moradores nas celas em geral está acima de sua capacidade, 
as relações são marcadas pela angústia do imprevisível e permeadas pela 
violência como recurso para resolução dos conflitos. Os problemas en
frentados pelos presos em seu cotidiano adquirem outra dimensão, não 
sendo possível o estabelecimento de laços de confiança. A lei do mais 
forte impera entre os presos, sendo a força e o respeito conquistados 
mediante alianças e acordos. A sobrevivência em ambiente hostil, no 
qual a vida deve ser permanentemente negociada, leva os detentos a 
estabelecerem determinadas regras de conduta, um “proceder”, buscan
do viabilizar o que parece impossível, ou seja, a convivência, por anos a 
fio e em espaço reduzido, entre homens cujas vidas são marcadas pela 
violência; somandose a isso o fato de não parecer haver intenção de via
bilizar, por parte dos responsáveis por suas custódias, a possibilidade de 
convivência pacífica e em condições mínimas de humanidade. 

Além de marcar as relações estabelecidas entre os presos, esse “pro
ceder” marca também as relações estabelecidas entre guardas, presos e 
direção, em ambiente em que uma constante instabilidade dessas rela
ções paira no ar, como um aviso. 

Nas relações estabelecidas entre presos e funcionários, os primei
ros estão em franca desvantagem e seu argumento jamais é válido. São 
grupos em declarada oposição, em que de um lado estão os presos e do 
outro estão os funcionários, sejam eles pertencentes ao setor adminis
trativo, ao setor técnico (assistentes sociais e psicólogos) ou os agentes 
penitenciários. No entanto, fica claro o estabelecimento de acordos e 
alianças para o controle da massa carcerária. A necessidade da existên
cia do estabelecimento de tratos entre os diferentes segmentos do uni
verso prisional se destaca em trabalhos como os de Sykes (1958), Coe
lho (1987) e Fischer (1996). A compreensão das relações estabelecidas 
na prisão e que são incorporadas em sua estrutura e funcionamento só 
é possível por meio da explicitação das relações de poder estabelecidas, 
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presentes em todas as esferas da instituição, ou seja, nos relacionamen
tos do preso com outros presos, do preso com o agente de segurança, 
entre os agentes de segurança, e entre esses dois segmentos e a direção.

Relações estabelecidas na escola na prisão

As relações de poder estabelecidas na prisão, tendo como pano de 
fundo  a violência, bem como os problemas enfrentados pelos detentos 
em seu dia a dia, apresentamse na escola. As regras de conduta chegam 
à escola, que é tida pelos presos como um local a ser respeitado, porque 
é um local de trabalho, e na cadeia cada qual deve respeitar o serviço do 
outro. Mesmo  a escola sendo considerada como um local a ser respei
tado, não existe a certeza de que questões relacionadas ao universo do 
crime não serão nela resolvidas, uma vez que nesse espaço se encontram 
presos de diferentes pavilhões, o que por um lado é positivo, pois ex
pande o horizonte de possibilidades dos detentos; mas por outro amplia 
a possibilidade da ocorrência de problemas, como o acerto de contas 
entre rivais. A escola não é imune aos problemas existentes na prisão, 
que estão sempre presentes, como possibilidade. Assim, os problemas 
da prisão, bem como alianças e acordos estabelecidos entre os presos, 
apresentamse na escola. Os monitores não têm como escapar à sua con
dição de detentos seja em relação à massa carcerária, seja em relação 
aos funcionários. No entanto, mesmo submetido a alianças e interesses 
relacionados ao universo carcerário, o espaço escolar costuma ser pre
servado quando ocorrem distúrbios na cadeia, fato que também é men
cionado em outros trabalhos, como os de Leme (2002) e Santos (2002).

A construção do significado do espaço escolar na prisão responde a 
funções implícitas ao processo de escolarização, como ensinar a ler, a fazer  
contas, ampliar os conhecimentos dos alunos e promover a sua certi ficação. 
Mas a escola apresenta outras funções decorrentes do ambiente prisional, 
tais como passar o tempo, aumentar as possibilidades de circulação, ou 
 auxiliar na obtenção de parecer favorável para elaboração de laudos a serem 
enviados ao juiz com o objetivo de pleitear a progressão da pena para um 
regime mais brando. A escola ocupa um determinado lugar na prisão, sendo 
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valorizada pelos presos em função do que ela viabiliza para eles em termos 
práticos e que significa a possibilidade de melhorias concretas em suas vidas. 
Os trabalhos de Leme (2002), Onofre (2002) e Santos (2002) revelam que 
a função da escola no interior da prisão aponta para a resolução de proble
mas concretos enfrentados pelos detentos em seu cotidiano. Dessa forma, a 
escola assume muito fortemente o caráter de resolução de problemas ime
diatos, o que não difere de sua determinação para além da prisão, quando se 
reduz a função da escola à inserção dos alunos no mercado de trabalho ou 
mesmo à diplomação, para citar alguns exemplos.

De acordo com Adorno (2000a), na sociedade atual, em que o homem 
se vê vitimado por uma razão técnica, voltada apenas para a solu ção de 
problemas imediatos, ele se torna prático. A realidade, ao ser subjugada 
pela razão, acaba por submeter o pensamento à produção de coisas úteis, 
bem como a imediaticidade dos problemas existentes, deri vando a adap
tação dos sujeitos à realidade tal qual esta se apresenta, sem mediações.

Ao exercerem a docência, os monitores se deparam com diferentes 
usos atribuídos ao fazer escolar, que acabam por configurar a forma
ção como mecanismo de adaptação dos indivíduos à realidade tal qual 
ela é como, por exemplo, ao restringirem a atividade escolar à mera 
transmissão de conteúdos ou à preparação dos alunos para as provas 
do Centro de Exames Supletivos da Secretaria de Estado da Educa
ção (CesU). No depoimento dos monitores, a escola aparece como 
útil para a resolução de problemas concretos enfrentados pelos presos, 
como por exemplo ocupar o tempo, ou seja, como possibilidade de 
vencerem o ócio instaurado na prisão, uma coisa a mais para se fazer 
em seu interior; para poderem circular pela cadeia, ir a outro pavi
lhão; ou mesmo para aprenderem a escrever cartas a seus familiares. 
No entanto, mesmo sendo utilizada apenas para passar o tempo ou 
para a resolução de problemas imediatos, aparece como ressalva que 
o tempo ocupado na escola tem uma qualidade a mais do que o tem
po gasto em outras atividades possíveis de serem realizadas na prisão. 
Em estudo realizado por Goifman  (1998) sobre relações estabelecidas 
entre o tempo e o espaço nas prisões, o autor constatou como os de
tentos percebem a questão do tempo vivido atrás das grades, tempo 
de suas vidas que de seu ponto de vista lhes foi roubado, que custa a 
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passar, pois não há o que fazer, além da angústia gerada em função dos 
intermináveis anos de pena a serem cumpridos. Dessa forma, o tempo 
aparece como um inimigo a ser  vencido, o que pressupõe a participa
ção em atividades disponíveis. 

Outro dado apontado como sendo de grande importância para os 
presos frequentarem a escola é o afastamento do convívio social ao qual 
estão submetidos em decorrência da privação de sua liberdade, do que 
decorre a necessidade de se atualizarem, a fim de voltarem ao mundo 
exterior, função que cabe à escola desempenhar. 

Dentro da prisão, como fora, o trabalho compete com a escola, le
vando a melhor. Os monitores, ao relatarem suas trajetórias individuais, 
pontuam o momento em que tiveram que abandonar os estudos, em 
função da necessidade de se dedicarem ao trabalho. Essa mesma situa
ção se passa com seus alunos na prisão, que preferem o trabalho à escola, 
que lhes oferece salário, além da possibilidade de remição da pena.

Outra questão que se destaca ao se analisar a escola na prisão é o fato 
de, para os monitorespresos, a escola se constituir no centro da prisão, 
local onde circulam informações importantes, que lhes permite entrar 
em contato com o que se passa na cadeia. É um local onde se encontram 
presos de diferentes pavilhões, favorecendo inclusive a circulação de bi
lhetes, por meio dos quais os detentos buscam satisfazer algumas de suas 
necessidades, com os monitores assumindo um papel intermediário en
tre os detentos e a administração. 

Além disso, a escola se apresenta como o local em que preferem estar, o 
melhor lugar para permanecer na prisão. A escola ocupa um determinado 
espaço na prisão, espaço que se faz valer muito em função do valor a ela 
atribuído por professores e alunos, e que é por eles percebido. 

A escola como possibilidade se destaca no contexto prisional. Con
forme referido anteriormente, em estudos realizados na prisão, onde 
as escolhas são de fato reduzidas, a escola desponta como valor. Para 
Leite (1997), o espaço escolar se diferencia no presídio, e as relações 
podem ser estabelecidas em outras bases, ressaltando o fato de as pes
soas serem chamadas pelo nome e respeitadas pelos professores, o que 
não é pouco. Conforme já destacado, em sua investigação, Goifman 
(1998) se deparou com os estudos como uma forma útil de passar o 
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tempo. Onofre (2002) atenta para o fato de que no interior da institui
ção penal a escola é tida como valor, em ambiente hostil e que mesmo 
em condições tão adversas quanto o ambiente prisional, seu princípio 
fundamental – que é por essência transformador – é mantido. Leme 
(2002) pôde observar que a escola da prisão se constitui como um local 
bom, onde coisas boas acontecem, além de significar a possibilidade de 
melhoria na condição de vida dos detentos, que podem escrever suas 
próprias cartas, aumentar suas chances de inserção na sociedade ao dei
xarem o cárcere, ou mesmo de obter um laudo criminológico favorável.

Nos relatos proferidos pelos monitorespresos, a escola aparece cla
ramente como valor. Mesmo localizada no interior da prisão e subme
tida a suas regras, a escola é identificada e reconhecida pelos monitores 
como um local diferençado, onde coisas boas acontecem, separado do 
restante da cadeia. Percebem que, ao adentrar no espaço escolar, pro
fessores e alunos se esforçam para que o local se diferencie do restante 
da cadeia, evitando, por exemplo, o uso de gírias e a referência a assun
tos relacionados ao mundo do crime.

Mas ao refletirem sobre o cotidiano escolar e seus alunos, os moni
tores pontuam que a maioria dos presos vai à escola por obrigação, im
pelidos que são face à importância dada aos estudos quando da possibi
lidade de progressão da pena para um regime mais brando. Vão para a 
escola sem muita vontade, mesmo não sendo obrigatória a frequência 
às aulas. O estudo não é obrigatório, porém o fato de o preso estudar, 
ou não, faz diferença quando da elaboração do laudo criminológico 
pela equipe técnica. A escola é requisitada a encaminhar documento 
para essa equipe, informando se o preso em questão fez a triagem es
colar, se está matriculado na escola, se é aluno frequente, ou, se for o 
caso, o porquê de não estar estudando (se é por falta de vaga ou porque 
o preso não quis estudar). Assim, muitos detentos procuram a escola 
apenas para conse guir um laudo favorável, abandonandoa depois. O 
fato de a escola influenciar na elaboração de laudos e encontrarse 
submetida à diretoria de reabilitação a enreda na dinâmica carcerária.

De qualquer forma, destacase que frequentar a escola, para os moni 
tores, associase à ideia de possibilidade de melhorias na condição de vida 
das pessoas, frente à expectativa nela depositada de acesso ao  conhecimento 
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acumulado pela sociedade, acesso esse valorizado socialmente, e isso não 
é prerrogativa da escola na prisão. As pessoas enviam seus filhos à escola 
com a expectativa de que se tornem melhores, de que “se tornem alguém” 
na vida. O primeiro dia de aula de uma criança é festejado. 

No entanto, no contraste estabelecido entre o presídio e a escola, 
esta se destaca. A prisão representa castigo, punição, vergonha, estigma, 
incapacidade para o convívio social, ou seja, representa o local onde 
jamais se deseja estar; já a escola representa valor, representa a possi
bilidade de inserção e ascensão sociais, em sociedade em que o conhe
cimento associase a prestígio social. Os monitores, ao se referirem à 
escola, encarnam o discurso ideológico de sua função como propiciadora 
da possibilidade de ascensão social. Entretanto, têm consciência de que as 
oportunidades objetivas de os egressos do sistema penitenciário reor
ganizarem suas vidas são praticamente inexistentes, e na maioria das vezes 
a escola não é garantia de muita coisa.

Considerações finais

Verificase, dessa forma, que a conformação do espaço escolar na 
prisão relacionase às especificidades do contexto em que essa escola se 
estabelece, sendo permeado pela dinâmica carcerária, mas guardando , 
no entanto, características que dizem respeito ao que se espera ver 
concretizado em seu interior, e que são historicamente constituídas. A 
escola aparece para os monitores como um lugar onde é possível “ser 
melhor”, em decorrência da possibilidade de acesso ao conhecimento, 
bem como em função de formas específicas de “se portar” na escola, 
que diferem do restante da cadeia. Na própria implicância ou pouco 
caso dos funcionários com relação à escola, transparece o valor a ela 
atribuído pelos monitores e por seus alunos. Na opinião dos monitores, 
não é dado à escola o valor que ela merece, além de ser claramente 
mais visada que outros setores do presídio, tida como “esquema” para 
favorecer o tráfico e outros negócios ilícitos na cadeia. Mesmo para o 
setor responsável pela educação no presídio, a educação aparece como 

“o mal necessário”. Para o funcionamento da escola, existe um jogo de 
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interesses estabelecido com a diretoria responsável pelo setor, que de
seja que a escola funcione, mas só até certo ponto.

A escola na prisão incomoda aos funcionários, especialmente aos agen
tes penitenciários que, no seu entender, acham desmedido escola para 

“ladrão”. No embate cotidiano realizado entre as pessoas envolvidas com 
o fazer escolar e os demais setores da prisão, para que a escola possa 
funcionar, observados na realização desta pesquisa e também em Leite 
(1997), Português (2001), Onofre (2002), transparece o valor perce
bido à escola no contexto prisional, até mesmo no desejo expresso, por 
parte de alguns, de que ela não funcione. Os funcionários não gostam 
da escola. Do ponto de vista dos monitores, os funcionários não gos
tam por puro preconceito. Os monitores percebem o incômodo que a 
escola provoca na prisão, bem como os motivos. Em seus depoimentos 
percebese que, aos olhos dos funcionários, a atividade escolar não ser
ve para os presos, que devem ocuparse apenas de coisas ruins. Assim, a 
educação escolarizada, pelo fato de ser valorizada socialmente, não foi 
feita para o preso, mas para gente de bem. A contradição que se apre
senta auxilia na compreensão do seu inverso, ou seja, a escola na prisão 
como possibilidade de resistência.

A docência estabelecida na prisão encontrase permeada por rela
ções de poder existentes entre os diferentes segmentos que compõem o 
universo carcerário, marcando as relações firmadas entre os professores 
e seus alunos. Os monitores se esforçam para delimitar seu espaço de 
atuação como professores, sendo tratados e respeitados por seus alunos. 
Ao adentrarem no espaço escolar, assumem o papel que lhes cabe de
sempenhar. Conforme dito anteriormente, a especificidade das relações 
de poder estabelecidas na prisão, relacionadas ao ambiente de opressão 
vivido em seu interior, acabam por originar o desenvolvimento de re
gras de conduta entre os presos, baseadas na violência, na lei do silêncio, 
na desconfiança mútua, na dissimulação de sentimentos e atitudes. Essas  
regras de conduta se apresentam nas relações estabelecidas entre os di
ferentes segmentos existentes no contexto penal, inclusive nas rela ções 
estabelecidas na escola. A condição primeira dos monitores é a de esta
rem presos. Mas, ao atuarem como docentes, se esforçam por se con
trapor a essa moral já que, em princípio, a atuação docente deveria ser 
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pautada pela livre expressão, pela confiança na relação professoraluno, 
pelo respeito mútuo. 

Dessa forma, na escola buscase viabilizar o inusitado, ou seja, a con
vivência pessoal desarmada e solidária, no interior da massa carcerária de 
homens confinados por anos a fio. As relações de poder estabelecidas na 
prisão e suas regras de conduta se apresentam na escola. No entanto, em 
função de especificidades intrínsecas ao que historicamente constitui o 
fazer escolar e ao que se espera ver concretizado por meio dessa atividade, 
esse local acaba por se configurar em um espaço diferençado na prisão.

Ao mesmo tempo em que a prisão se assemelha à sociedade e a seus 
mecanismos reguladores, e por isso mesmo é consentida, dela se dife
rencia, pois guarda em seu interior um público específico. Dessa forma, 
a prisão se configura como um local onde ninguém deseja estar. No 
contraste estabelecido, a escola situada em seu interior se constitui em 
um espaço que para os presos é tido como bom, onde coisas boas podem 
acontecer, e que aos olhos da administração é inadequado para “ladrões”.

Na prisão, o espaço escolar se apresenta como possibilidade. A 
escola  é um local diferençado, representando valor e possibilidade de 
resistência, e, no limite, a possibilidade de formação. Os monitores per
cebem transformações em seus alunos, sejam elas relacionadas à aqui
sição da leitura e da escrita, o que é bastante significativo na prisão (e 
fora dela), uma vez que possibilita ler e escrever cartas aos familiares ou 
mesmo acompanhar melhor o processo penal; mas também alterações 
que dizem respeito a um contato maior com o mundo do conhecimen
to. Passar pela escola vai além de instrumentalizar alunos e professores 
para uma determinada operação, constituindose em patrimônio pes
soal. Além disso, a existência do espaço escolar na prisão aponta para 
a possibilidade de resistência, pois a simples possibilidade de perma
nência em um local que não o pavilhão de moradia, para os presos, já 
representa muita coisa. Dessa forma, com todas as dificuldades, a escola 
desponta na prisão como um espaço de possibilidades. No entanto, por 
um lado, essa possibilidade se caracteriza muito mais como uma pers
pectiva romântica que realista, dadas as consequências funestas que o 
cumprimento da pena acarreta aos presidiários. Por outro lado, como 
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em qualquer espaço  social, o potencial formativo da educação escolar 
encontrase submetido às condições objetivas em que ocorre.
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